MUNICIPALIDADES E OUTROS

DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Quinta-feira, 25 de Março de 2010
RESUMO DO CO-PATROCÍNIO
Nº. 038/2009.
PROCESSO: 53.160/2009
Das partes: PMVV X FUNDAÇÃO
ES PÍR ITO SAN TO TURI SMO E
EVENTOS. Do objeto: Custeio das
despesas relativas à realização do
Projeto Vila Velha Verão 2010. Do
valor: R$ 870.000,00 (oitocentos
e setenta mil reais). SEMCULT/
SEMEL/ SEMES
Protocolo 16906

RESUMO DO CO-PATROCÍNIO
Nº. 007/2010.
PROCESSO: 2120/2010
Das partes: PMVV X FEDERAÇÃO
DE KICKBOXING DO ESTADO DO
ES PÍRI TO S ANTO. Do objeto:
Custeio de parte das despesas
re lat iva s à Dis put a d o T ítu lo
brasileiro de Kickboxing e circuito
Ju ngl e F ig ht. Do valor R $
135.000,00 (centro e trinta e cinco
mil reais). Do Prazo: O evento
será realizado nos dias 26 e 27 de
fe ver eir o d e 2010. Se cre tar ia
Municipal de Esporte e Lazer.
Protocolo 16910
________________________________
ERRATA
Processo nº 20.667/2009
No preâmbulo da publicação do
resumo do CONVÊNIO n° 003/2010
(C ENT RO
UNI VER SO
DE
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
LTDA), do dia 18/03/2010. Onde se
lê: “SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO” leia-se “SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Vila Velha/ES, 22 de março de
2010.
Protocolo 16911
_________________________________
RESUMO DO C ONTRATO Nº.
006/2010
PROCESSO Nº. 43.724/2009
Das partes: PMVV X DINÂMICA
TE LECOMUNI CAÇ ÕES.
Do
objeto: Prestação de serviços de
interligação dos pontos de vídeo
monitoramento e manutenção de
rede de fibra e rádio para vídeo
mo nit ora men to – p rojeto ol ho
digital. Do valor: R$ 497.000,00
(Quatrocentos e noventa e sete mil
reais). Do Prazo: Terá vigência de
12 (d oze ) m ese s. Se cr et ar ia
Municipal de Defesa Social.
Protocolo 16920
_______________________________
RESUMO DO 1º Termo Aditivo ao
CONTRATO 020/2009.
Processo: 7.8 34/2009. Das
partes:
PM VV
x
RE COMA
CONSTR UÇÕES C OMÉ RCIO E
IN DÚST RIA LTDA . Do obje to:
aditar o Contrato nº. 020/2009. Do
Valor: Fica o valor do contrato
originário acrescido no percentual
de 13,33% (treze inteiros e trinta
e três décimos por cento). Das
demais cláusulas: Permanecem
mantidos e inalterados os termos
e demais cláusulas do contrato nº.
020/2009. Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - SEMEL.
Protocolo 16923
______________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Pre feit ura Mu nic ipa l de Vi la
Velha, através do secretário abaixo
as sina do,
CONVOCA
os
am bul ant es inte res sad os em
trabalhar nas feirinhas de Comidas
Típicas e Artesanatos na “Festa da

Pe nha” 2010 – Pe río do d as
inscrições nos dias 25 e 26 de
março de 2010, no horário das
08:00hs às 17:00hs munidos dos
seguintes documentos: cópia da
Ca rte ira de Id ent ida de, CP F,
comprovante de residência. Serão
distribuídas 150 senhas conforme
abaixo especificadas:
· Comidas Tí picas – Ser ão
di str ibu ída s 80 sen has pa ra
espaços medindo 3 x 3 m² na área
interna ao Parque da Prainha .
Valor da taxa: R$ 145,58;
· Artesana tos
–
Ser ão
di str ibu ída s 70 sen has pa ra
espaços medindo 2 x 2 m². Valor
da taxa: R$ 50,55;
As barracas deverão obedecer ao
pa drã o
es tab ele cido
pe la
organização do evento. O modelo
das barracas estará a disposição
do s i nte res sado s n o l oca l d as
inscrições.
· Local de inscrição: Rodovia
Carlos Lindemberg, nº 5001, bairro
Alecrim.
· Obs.: Send o d ist ribu ída a
totalidade de senhas, as inscrições
se encerrarão automaticamente.
· As ta xas se rão emi tid as na
Secretaria Municipal de Finanças e
pa gas
na
rede
ba ncár ia
credenciada.
· Os ve nde dor es d e a lim ent os
deverão se enquadrar dentro das
no rmas
es tabe lec ida s
pe la
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos e de Saúde.
· Não será permitido o comércio
ambulante e barracas fora do local
do evento (Parque da Prainha)
de vid o
a
tra nst orn o
a os
transeuntes e a comunidade local.
Vila Velha, ES, 16.03.2010.
REGINALDO LOUREIRO
Secretário Municipal de Serviços
Urbanos
Protocolo 17073

Viana
Edital de Convocação
A Prefeitura Municipal de Viana
Sediada na Avenida Florentino
Avidos – nº 01- Viana – Centro ES,
faz saber que: conforme Edital de
Pr oce sso Sel eti vo Sim plif ica do
001/2009
par a
A gen te
Comunitários de Saúde (ACS) E
Agentes De Combate Às Endemias
(A CE) , C onv oca a C and ida ta
LE IDMA RA
LAU REAN O
D OS
SANTOS, classificada para o cargo
de Agente Comunitário da Área
de Vila Bethânia, em substituição
a Sra . C RIS TIAN E A PAR ECI DA
ALVES SANTANA SANTOS, que se
encontra em licença maternidade
no período de 29 de março a 28
de agosto de 2010.
A comparecer à perícia médica no
dia 31/03/2010, de 14h às 17h.
Lo cal : P réd io da Pr efe itu ra
Mu nici pal
de
Via na
no
Departamento de Recursos
Hu mano s/S EMAD , n a A veni da
Florentino Avidos nº 01– Viana –
Se de,
mu nida
do s
e xam es
He mogr ama ,
VD RL,
Gru po
Sa nguí neo e f ato r R H, E AS
(URINA), EPF (fezes) Raio X da
Coluna dorso lombar e tórax e
documentos originais.
ANGELA MARIA SIAS
PREFEITA DE VIANA
Protocolo 17034

Vargem Alta
Edital PETI n° 10/2010
Processo Seletivo Simplificado
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
CONVOCAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo
Seletivo Simplificado – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Edital nº 01/2009,
de 12/01/2009, conforme Edital de Homologação nº 03/2009, de 28/01/2009, para
comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sito a Rua Paulino Francisco Moreira, 162 –
Centro - VARGEM ALTA – ES, no período de 25 de março de 2010 a 08 de abril de 2010, nos dias
úteis, no horário de 12:00 às 17:00 horas, munido(s) de documento de identificação (CI e CPF), para
manifestar interesse na contratação temporária, no(s) qual(is) foi(ram) classificado(s) em Processo
Seletivo, conforme abaixo.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de
recursos administrativos.
CARGO: SERVENTE
CLASS.
14

INSC.

NOME

PONTOS

022

MARIA DE LURDES RODRIGUES

5,0

Vargem Alta, 24 de março de 2010.
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Protocolo 17094

COMÉRCIO & INDÚSTRIA

Atas - Balanços - Comunicações - Avisos
COMUNICADO
ADILSON LUTZKE - ME, CNPJ
nº 07.262.788/0001-53, torna
público que obteve do IEMA,
at ravé s
do
pr oce sso
nº
32482833, Licença de Operação
- LO, para atividade de serraria
com desdobramento de madeira,
a Rod. BR 262 - km 53,6 - Sede,
Marechal Floriano-ES.
Protocolo 15934
Posto e Hotel Barra do Riacho
LTDA torna público que obteve
da SEMAN/Aracruz através do
pr oces so nº 10019/2009, a
Licença Municipal de Operação
(LMO) nº 003/2010 (classe I),
para Lavagem e Troca de Óleo
de Veículos na Av. Principal s/nº
- Barra do Riacho Município de
Aracruz/ES.
Protocolo 15969
Felipe Guima rães Santos
To rna pú bli co qu e o bte ve da
SEMMA através do processo n.º
66.517/2009, a L ice nça de
Operação LMO n.º 18/2010, para
atividade de limpeza, instalação
de rede de drenagem, aterro e
te rra plan age m
em
te rre no
situado à Rua São Paulo, s/n.º,
lote 11, quadra Y, Parque das
Alterosas, Serra/ES.
Protocolo 16537

QUALIVIX
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ Nº 07.656.864/0001-05
Nire: 32.300.028.624
Resumo da Ata da Assembléia
Geral Extraordinária,
realizada em 13/03/2009.
Data, Hora e Local: 13/03/2009,
às 09:00 horas na sede social
situada na Rua São Jorge s/nº Galpão Pv. 01 - B, bairro Auto
Lage, Cariacica/ES – CEP 29.151120. P res ença de to dos os
ac ion ist as
s ubs cri tor es
representando 100% do capital
so cia l. Del ibe ra çõe s: 1º) Aprovado por unanimidade, com
ab ste nção
do s
l egal men te
im pedi dos a a lte raç ão d os
objetivos sociais da sociedade.
2º) – Aprovado a reeleição da
atual diretoria, para um mandato
de mais três anos, cobrindo o
triênio compreendido entre 30/
04/2009 a 30/04/2010. 3º) –
Aprovado ainda que os diretores
nada perceberão de remuneração
durante o seu mandato. 4º) –
Ap rov ado po r un ani mid ade o
novo boletim de subscrição do
capital social, denominado anexo
I, que faz parte integrante desta
ata. A ata foi arquivada na Junta
Co mer cia l do ES , s ob nº
2009.038.564-0 em data de 24/
04/2009.
Protocolo 16241

Está disponível na INTERNET,
a relação dos veículos recuperados
pela Polícia Civil (DFRV-ES)

www.pc.es.gov.br

