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Vitória (ES), Quarta-feira, 31 de Agosto de 2016.
após, esgotadas as tentativas de 
ciência por meio de notificação 
via remessa postal, vem notificar 
os proprietários e detentores 
dos veículos relacionados no 
site da Prefeitura de Linhares 
(www.linhares.es.gov.br), do 
cometimento de Infrações de 
Trânsito, concedendo-lhes o 
prazo de 30 (trinta) dias para 
interporem Defesa, e ainda, o 
prazo de 15 (quinze) dias para 
realizarem a indicação do condutor 
responsável pela infração junto a 
Prefeitura, contados a partir desta 
publicação.
A defesa deverá ser instruída 
com: requerimento preenchido e 
assinado, cópia desta Notificação 
de Autuação, cópia da CNH 
do Condutor, Cópia do CRLV 
do Veículo, cópia da Carteira 
de Identidade do proprietário/
detentor e condutor, procuração ou 
autorização quando o requerente 
não for o proprietário, contrato 
social da empresa (apenas para 
pessoa jurídica), procuração do 
sócio proprietário da empresa 
quando o requerente não é o 
proprietário (apenas para pessoa 
jurídica).
A Indicação de condutor deverá 
ser instruída com: cópia desta 
notificação de autuação; Cópia da 
CNH do proprietário do veículo, 
Cópia do CRLV do veículo, 
declaração de indicação de real 
condutor, Cópia da CNH do real 
condutor, endereço completo do 
real condutor e assinatura do real 
condutor e do proprietário.
A defesa poderá ser entregue 
diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LINHARES - ES, ou 
enviada através de correspondência 
com aviso de recebimento, para 
o seguinte endereço: Avenida 
Governador Jones dos Santos 
Neves, 1292, Centro, Linhares - 
ES. CEP: 29.900-902, Linhares, ES, 
CEP: 29900010 Tel: 33722062.
Alberto Almeida Santos
Diretor do Departamento Municipal 
de Transito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 
PENALIDADE POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO Nº 000321/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LINHARES - ES, com fulcro no 
artigo 281 e 282 do Código de 
Trânsito Brasileiro, bem como, 
na Resolução 404 do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
após, esgotadas as tentativas de 
ciência por meio de notificação 
via remessa postal, vem notificar 
da imposição de penalidade 
os proprietários e detentores 
dos veículos relacionados no 
site da Prefeitura de Linhares 
(www.linhares.es.gov.br), pelo 
cometimento de Infrações de 
Trânsito, concedendo-lhes o prazo 
de 30 (trinta) dias para interporem 
Recurso à JARI, contados a partir 
desta publicação.
O recurso deverá ser instruído 
com: requerimento preenchido e 
assinado, cópia desta Notificação 
de Penalidade, cópia da CNH do 
Condutor, Cópia do CRLV do Veículo, 
cópia da Carteira de Identidade do 
proprietário/detentor e condutor, 

procuração ou autorização quando 
o requerente não for o proprietário, 
contrato social da empresa (apenas 
para pessoa jurídica), procuração 
do sócio proprietário da empresa 
quando o requerente não é o 
proprietário (apenas para pessoa 
jurídica).
O recurso poderá ser entregue 
diretamente a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LINHARES - ES, ou 
enviada através de correspondência 
com aviso de recebimento, para 
o seguinte endereço: Avenida 
Governador Jones dos Santos 
Neves, 1292, Centro, Linhares - 
ES. CEP: 29.900-902, Linhares, ES, 
CEP: 29900010 Tel: 33722062.
Alberto Almeida Santos
Diretor do Departamento Municipal 
de Transito

Protocolo 260707

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
Naturais - SEMAM, no uso de suas 
atribuições legais, pelo presente 
Edital, NOTIFICA o interessado 
GELZEIR PORFÍRIO DA SILVA 
ME, CNPJ Nº 11.700.099/0001-
50, referente Processo Nº 
017718/2011, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, da 
lavratura de AUTO DE MULTA Nº 
01/2014 - SEMAM/DCA/SFC em 
seu desfavor, por fazer funcionar 
atividade de oficina mecânica 
de veículos automotores sem 
a devida licença ambiental e 
deixar de atender notificação da 
SEMAM-Linhares para realizar 
processo de licenciamento 
ambiental. Face ao exposto, fica 
intimado a efetuar o pagamento 
da multa ou impugnar o auto de 
infração com a apresentação de 
defesa administrativa, no prazo 
de 20 (dias) dias contados da 
publicação do presente, sob pena 
de encaminhamento do processo 
administrativo ao Departamento 
de Administração Tributária - DAT, 
para que proceda a inscrição do 
valor em dívida ativa no município 
de Linhares-ES.
Linhares-ES, 30 de agosto de 2016.

EDVAL ANTÔNIO SANT’ANA
Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 

Naturais
Protocolo 260726

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 258/2015

CONTRATANTE: Município de 
Linhares-ES
CONTRATADA: ET&S TRATAMENTO 
AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA 
EPP
DATA ASSINATURA: 10/08/2016
OBJETIVO: Prorrogação do prazo 
contratual por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir da 
data de seu vencimento, com  
o correspondente valor de R$ 
2.064.000,00 (dois milhões, 
sessenta e quatro mil reais).
As demais Cláusulas e condições 
do contrato supra citado, 
permanecerão inalteradas.
PROCESSO: 15.102/2015 e apenso 
nº 11.984/2016

Protocolo 260808

RESUMO DO 3° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 365/2014

LOCATÁRIO: Município de Linhares-ES
LOCADOR: Rogério Denadai
DATA ASSINATURA: 16/08/2016
OBJETIVO: Prorrogação do prazo 
contratual por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir da 
data de seu vencimento, com 
o correspondente valor de R$ 
124.200,00 (cento e vinte e quatro 
mil e duzentos reais).
As demais Cláusulas e condições 
do contrato supra citado, 
permanecerão inalteradas.
PROCESSO: 12.650/2014 e apenso 
nº 13.055/2016

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 245/2015

LOCATÁRIO: Município de Linhares-
ES
LOCADOR: Regina Lúcia Soprani 
Lovati
DATA ASSINATURA: 08/08/2016
OBJETIVO: Prorrogação do prazo 
contratual por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir da 
data de seu vencimento, com 
o correspondente valor de R$ 
33.600,00 (trinta e três mil e 
seiscentos reais).
As demais Cláusulas e condições 
do contrato supra citado, 
permanecerão inalteradas.
PROCESSO: 8984/2015

Protocolo 260817

RESUMO DO 3° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO FMS Nº 134/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde de Linhares-ES
CONTRATADO: Usiteke Usinagens 
em Geral Ltda ME
DATA ASSINATURA: 04/08/2016
OBJETIVO: Prorrogação do 
prazo contratual por mais 12 
(doze) meses, contados a partir 
da data de seu vencimento, 
com o correspondente valor 
de R$ 152.110,00 (cento e 
cinquenta e dois mil, cento e 
dez reais), com decréscimo de 
30% (trinta por cento) no valor 
de R$ 65.190,00 (sessenta 
e cinco mil, cento e noventa 
reais).
As demais Cláusulas e condições 
do contrato supra citado, 
permanecerão inalteradas.
PROCESSO: 5621/2013 e apenso 
nº 11.708/2016

Protocolo 260846

Piúma

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 118/2016
PROCESSO N.º 5.782/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIÚMA/ES - CNPJ 
Nº. 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: V. SECCON 
DE ALMEIDA - ME, CNPJ nº. 
07.995.625/0001-80.
OBJETO: Contratação de Empresa 
para fornecimento de Gêneros 
Alimentícios em geral - Secretaria 
Municipal Educação.
MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO N.º 001/2016.
VIGÊNCIA: 12 (Doze) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE SUA 
ASSINATURA.
DATA DE ASSINATURA: 
10/08/2016
VALOR GLOBAL R$ 10.605,00 
(dez mil seiscentos e cinco reais)
SAMUEL ZUQUI
PREFEITO DE PIÚMA

Protocolo 260626

ERRATA DE RESUMO DE 
APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 162/2013

Processo administrativo nº 
1.134/2016

QUE SAIU NO DIA 29/08/2016, 
PROTOCOLO 260131.

ONDE SE LÊ:
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 

CONTRATO Nº 163/2013

LEIA-SE:
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 

CONTRATO Nº 162/2013

SAMUEL ZUQUI
PREFEITO DE PIÚMA

Protocolo 260625

Rio Bananal

PORTARIA Nº 0399/2016 -                 
DE 29/08/2016

MUNICIPIO DE RIO BANANAL/
ES

O Prefeito Municipal de Rio Bananal, 
E/S, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais com base no 
artigo 59, inciso II, alínea “A” da 
Lei Orgânica do Município de Rio 
Bananal/ES; RESOLVE:
Artigo 1º - Determinar o 
afastamento da servidora 
ERACI FERREIRA DOS 
SANTOS, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar 
de Enfermagem, matrícula 626, 
lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde de Saneamento do 
exercício do cargo, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar 
da publicação deste ato, sem 
prejuízo da remuneração, como 
medida cautelar e a fim de que 
não venha a influir na apuração 
das irregularidades que lhe 
são atribuídas no processo 
administrativo disciplinar nº 
003987/2016, de 11/07/2016, 
de que trata a Portaria nº 
0380/2016, de 18/08/2016; e 
DETERMINAR que o servidor ora 
afastado permaneça à disposição 
da comissão disciplinar, devendo 
indicar endereço e telefone do 
local onde possa ser encontrado 
no período do afastamento. 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em 
contrário. Registre-se, publique-
se e cumpra-se.

Rio Bananal/ES, 30/08/2016.

Edimilson Santos Eliziario
Prefeito Municipal

Protocolo 260825
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