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ções de terceiros que se sintam prejudicados pela 
sua participação no presente processo de seleção.

10.2. Os Proponentes, desde já, autorizam a 
utilização de seus nomes, em divulgação direcionada 
ao processo de seleção.
10.3. Serão desclassificados do processo de seleção 
os Proponentes que:
10.3.1. Não se encaixarem nos quesitos deste edital.
10.3.2. Cometerem qualquer tipo de fraude.
10.3.3. Forem de alguma forma, prejudiciais à 
imagem/marca da empresa.
10.3.4. Não apresentarem os documentos 
obrigatórios.
10.3.5. Não cumprirem as premissas do edital.
10.4. Quaisquer dúvidas, divergência ou situações 
não previstas neste Edital serão apreciadas e 
decididas pela Comissão designada pela ES GÁS, cuja 
decisão poderá ser objeto de recurso a autoridade 
competente, que no caso é o Diretor-Presidente da 
Companhia.

10.4.1. A decisão da Autoridade Competente tem 
caráter final, não cabendo qualquer outro recurso.

10.5. A ES GÁS se reserva ao direito alterar os 
termos deste Edital, informando as mudanças aos 
participantes através de e-mails e/ou noticiado no 
Portal Prosas.

10.6. Todo e qualquer ato, contrato ou compromisso 
firmado pelo Proponente, para fins de participação 
neste processo de seleção ou de execução do Termo 
de Parceria, são de sua única e exclusiva responsa-
bilidade.

10.7. As dúvidas e esclarecimentos deverão ser 
encaminhadas exclusivamente para o e-mail 
editalesgas@lamparina-br.com. Elas serão 
respondidas em até 7 dias úteis. A resposta a ser 
apresentada não passará não implica mudanças a na 
data final de inscrição, detalhado no item 2.5 deste 
Edital.

10.8. Fica eleito o Foro Central a cidade de Vitória 
como competente para dirimir quaisquer controvér-
sias relativas ou decorrentes deste Edital.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 
do presente Edital de Chamada Pública e seus 
anexos, até 5 dias úteis anteriores à data início das 
inscrições.

11.1.1. A impugnação do Edital e seus anexos 
deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão que 
alude o item 5.1, sendo entregue, dentro do prazo 
estabelecido no item acima, no seguinte endereço 
e horário: Avenida Nossa Senhora da Penha, 
714, Salas 1101-1105 e 1116-1120, Praia do 
Canto, Vitória/ES, de 2ª a 6ª feira, das 08:00h 
às 18:00h;

11.1.2. O presidente da Comissão deverá julgar e 
responder impugnação interposta em até 3 (três) 
dias úteis contados da interposição;

11.1.3. Na hipótese da ES GÁS não decidir a 
impugnação até a data fixada para o início das 
inscrições, poderá ser adiada, convocando-se nova 

data para início das inscrições com antecedência 
mínima de 2 (dois) dias úteis.

11.2. A ES GÁS poderá alterar os termos deste Edital 
e seus anexos. A alteração que afetar a formulação 
dos Projetos implicará a reabertura do prazo para a 
apresentação dos mesmos.

11.3. É facultado a Comissão em qualquer fase do 
processo, promover diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do presente Edital, 
vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar obrigatoriamente do 
Projeto.

11.3.1. Será admitida a complementação nos casos 
em que o formalismo esteja se sobrepondo à forma 
necessária, buscando-se sempre atenção ao princípio 
da ampla participação, não sendo considerados 
motivos para desclassificação simples omissões ou 
incorreções formais na documentação ou no Projeto 
apresentado;

11.3.2. Os proponentes convocados para prestar 
quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela Comissão, sob pena de 
desclassificação ou inabilitação.

11.4. O Código de Conduta e Integridade da ES 
GÁS anexo neste Edital estabelece mecanismos 
de prevenção, detecção e correção de atos não 
condizentes com as condutas estabelecidas e 
requeridas pela ES GÁS. Conforme previsto no 
Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS 
anexo neste Edital, as partes interessadas em iniciar 
e manter relacionamento com a ES GÁS serão 
submetidas a diligências apropriadas à luz do citado 
Código.

11.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste 
Edital e em seus anexos deverá
ser observado que:
a) Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento;
b) Os prazos somente serão iniciados e expirados em 
dia útil no âmbito da
Unidade Organizacional responsável pelo aludido 
processo de seleção;
c) Os prazos contados em dias úteis consideram os 
dias úteis na localidade
da Unidade Organizacional responsável pela seleção.

11.6. Na ocorrência de qualquer fato superveniente 
ou na hipótese de caso fortuito ou de força maior 
será observado o seguinte:
a) Se o fato impedir o início das inscrições, a realização 
da mesma será adiada para data que assim permitir;
b) Os prazos que estiverem em curso serão 
suspensos, voltando a correr
assim que a situação estiver normalizada.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 4600209390
Contratante: Companhia de Gás do Espírito Santo 
- ES Gás
Processo Nº: 5000222021
Forma de Contratação: Contratação por licitação, 
conforme o Artigo 28, da Lei 13.303/16 e o Artigo 
26 do Regulamento de Licitações e Contratos da ES 
GÁS.
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Contratado: Sudeste Construções e Serviços Gerais 
EIRELI
CNPJ: 22.652.918/0001�58
Objeto: Prestação de serviços de conservação e 
limpeza de unidades administrativas e operacional 
da ES GÁS.
Valor: R$ 794.339,14 (setecentos e noventa e quatro 
mil, trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos).
Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2022
Fonte: 4403000005

Heber Viana de Resende
Diretor-Presidente

Walter Fernando Piazza Júnior
Diretor Administrativo-Financeiro

Protocolo 720172

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 4600209391
Contratante: Companhia de Gás do Espírito Santo 
- ES Gás
Processo Nº: 5000132021
Forma de Contratação: Contratação por licitação, 
conforme o Artigo 28, da Lei 13.303/16 e o Artigo 26 
do Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS.
Contratado: Clesse do Brasil Captação, Controle e 
Condução de Energia LTDA
CNPJ: 01.527.508.0001-05
Objeto: Aquisição de válvulas reguladoras de 
pressão de gás natural, para aplicação em clientes 
usuários da ES Gás dos segmentos residencial, 
comercial e pequenas indústrias.
Valor: R$ 3.056.743,80 (Três milhões, cinquenta e 
seis mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta 
centavos)
Vigência: 21/09/2021 a 21/09/2023
Fonte: 4201000001

Ariana Ferreira Costa Gualberto
Gerente de Governança

Cintia Coelho Dias
Assessora de Comunicação e Sustentabilidade

Protocolo 720176

Fundação de Amparo àPesquisa e Inovação do Espírito 
Santo  - FAPES -

Resumo do Termo de Rescisão Unilateral ao Termo 
de Compromisso nº 223/2021, contratado por meio 
do Edital Fapes nº 01/2020 - Projetos Inovadores 
e Spin Off. Bolsista: José Maria Lehrback Filho. 
Coordenador: Tiago de Freitas Sarlo. Processo: 
2021-L4LF8. Contratante: FAPES. Rescisão a partir 
de 01 de setembro de 2021. Assinatura: 22.09.2021.

Vitória, 22 de setembro de 2021.
Cristina Engel de Alvarez

Diretora-presidente da FAPES
Protocolo 720660

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Termo de 
Outorga nº 318/2019 - Projeto contratado por 

meio do EDITAL FAPES Nº 016/2018 PROGRAMA 
NOSSA BOLSA - MESTRADO - 2º CICLO. 

Beneficiária: Daniele Giori de Farias Zagôto. 
Processo: 86646699. Contratante: FAPES. Objeto: 

Prorrogação do prazo de vigência por mais 05 
(cinco) meses, a partir de 01 de agosto de 2021. 

Assinatura: 20.07.2021.

Cristina Engel de Alvarez
Diretora-presidente da FAPES

Protocolo 720154

Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH

Resumo do Termo de Fomento SEDH 
004/2021

Processo nº: 2021-6VZWP
Registro SIGEFES: 210181
Administração Pública: Estado do Espirito 
Santo por intermédio da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos - SEDH
Organização da Sociedade Civil: Associação 
de Prevenção e Assistência aos Dependentes de 
Drogas - APADD
Objeto: Contratação de serviços de terceiros, 
pessoa física.
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Vigência: Duração de 8 meses.
Dotação orçamentária: 
10.48.903.14.422.0599.2287
Elemento de Despesa: 33.50.43
Fonte: 101
Comissão Gestora: I- Giani Brito Veronez, 
matrícula n° 3530973. II- Simone Marins 
Vivacqua Figueiredo, matrícula n° 3261549. III- 
Suelen Wernersbach Nunes Adão, matrícula n° 
4213840.
Suplente: Nathália Borba Raposo Pereira, 
matrícula n° 3607860.

Em 22 de setembro de 2021.

NARA BORGO C. MACHADO
Secretária de Estado de Direitos Humanos

Protocolo 720449

Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito  
Santo  - IASES -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0385 DE 22 DE 
SETEMBRO DE 2021

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto nº 
3953-R, de 10/03/2016,
R  E  S  O  L  V  E  :
TORNAR PÚBLICO EDITAL Nº 002/2021 - 
IASES
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do 
Espírito Santo - IASES, vinculado à Secretaria de 
Estado de Direitos humanos - SEDH, faz saber 
que realizará Processo Seletivo para Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviço em 
caráter temporário com formação de cadastro 
de reserva, para os cargos de Nível Superior 
e Técnico, com base na Lei Complementar nº 
809/2015 de 23 de setembro de 2015, publicada 
no Diário Oficial do estado em 24/09/2015, 
republicada em 25/09/2015, e de acordo com as 
normas estabelecidas neste Edital. A minuta do 
Edital estará disponível na íntegra no site www.
selecao.es.gov.br em 23/09/2021, a partir das 
10h00min.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2021.
Fábio Modesto de Amorim Filho
Diretor Presidente do IASES

Protocolo 720757




