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de ar-condicionado (Split e janela), com fornecimento 
e substituição/reposição de peças, componentes 
e acessórios por outras novas e originais ou 
similares, pertencentes ao acervo patrimonial da 
Câmara Municipal de Colatina/ES, de acordo com as 
quantidades e especificações listadas neste Termo de 
Referência, no período de março à 31 de dezembro 
de 2023. Reconheço a DISPENSA DE LICITAÇÃO em 
favor da Empresa SPIN AR CONDICIONADO LTDA 
- CNPJ N°. 47.808.825/0001-09, no valor de R$ 
17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), tendo em 
vista que o valor total da contratação está estimado 
dentro do limite de gasto para dispensa de licitação, 
na forma do art. 24, II c/c com o art. 23, II, “a”, da 
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme 
constante do presente processo, orçamentos e 
parecer da Procuradoria Jurídica que opinou favorável 
pela contratação direta. Colatina-ES, 01 de março 
de 2023. FELIPPE COUTINHO MARTINS - Presidente 
da Câmara Municipal de Colatina/ES - Ordenador de 
Despesas.

Protocolo 1036717

Entidades Municipais

Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo –AMUNES

Chamada Pública

REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE ELEIÇÕES AMUNES 2023/2025
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS 
CARGOS INTEGRANTES DA DIRETORIA EXECUTIVA 
DOS DEMAIS ORGÃOS COLEGIADOS DA AMUNES 
MANDATO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 
31/03/2025.

I - DA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados da Associação 
dos Municípios do Espírito Santo AMUNES para 
realização das Eleições da AMUNES, nos termos 
do Estatuto Social e do Regimento Interno da 
AMUNES, a realizar-se durante ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DA AMUNES, no dia 31 de março de 
2023, na sede da AMUNES localizada na Av. Princesa 
Isabel, nº. 629, Ed. Vitória Center, Centro Vitória/
ES. A qual se instalará, em primeira chamada, às 
14h, com presença de metade mais um de seus 
membros regularmente inscritos, em pleno gozo dos 
direitos sociais, em segunda convocação, 15 (quinze) 
minutos, após o horário estabelecido para a primeira 
convocação, presentes 1/3 (um terço) dos municípios 
filiados, e, em terceira e última convocação, 30 
(trinta) minutos após o horário estabelecido para 
a primeira convocação com qualquer número de 
filiados, nos termos do art. 21 do Estatuto Social, 
com previsão de encerramento até 17h, tendo por 
pauta o processo eleitoral envolvendo na primeira 
ordem a eleição dos membros da Diretoria Executiva 
e Conselho Institucional, e na segunda ordem a 
eleição do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética 
e das Diretorias Especializadas, para mandato no 
período de 01/04/2023 a 31/03/2025.
II - DA APRECIAÇÃO DE CONTAS DOS ÚLTIMOS 
EXERCÍCIOS FINANCEIROS

2 - Finalizado o exercício financeiro, é de 
responsabilidade do Secretário (a) Executivo (a) 
coordenar o levantamento das demonstrações 
financeiras, através de emissão de relatório de 
atividades referentes ao período, relacionando as 
receitas e despesas verificadas durante o exercício 
em questão para manifestação do Conselho Fiscal 
e, posterior remessa à apreciação e aprovação da 
Assembleia Geral. (art. 83 do Estatuto Social).
III - DO PROCESSO ELEITORAL
3 - O processo eleitoral será conduzido pela Comissão 
Eleitoral, se processará no dia 31/03/2023 conforme 
art. 17 e 40 do Regimento Interno, sendo na primeira 
ordem processada as eleições para os cargos da 
Diretoria Executiva e do Conselho Institucional, e 
na segunda ordem, processada as eleições para os 
cargos integrantes dos demais órgãos colegiados da 
AMUNES. O processo eleitoral observará também 
as disposições deste Edital de Eleições da AMUNES 
2023/2025 e os dispositivos do Estatuto Social e 
Regimento da AMUNES.
4 - É vedada a campanha e divulgação de chapa 
para fins eleitorais na AMUNES em prazo anterior ao 
estipulado no item 05, da cláusula IV, deste Edital, 
nos termos do art. 92 do Regimento Interno.
IV - DA COMISSÃO ELEITORAL
5 - A Comissão Eleitoral, composta pelo Presidente 
DIEGO KRENTZ, Prefeito do município de Ibiraçu e 
pelo HERMÍNIO HESPANHOL, Prefeito do município 
de Mantenópolis, nomeados por meio da Portaria 
AMUNES nº 01/2023, será responsável pela 
implementação do processo eleitoral, aplicação das 
normas do Estatuto e Regimento Interno da AMUNES 
e do presente Edital, e por presidir a Assembleia 
Geral agendada para 31/03/2023 durante processo 
eleitoral.

V - DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS
6 - A inscrição de chapa deverá ser realizada em 
observância ao disposto nos Anexos I, II e III deste 
Edital, no prazo limite de até as 17h do dia 21 de 
março de 2023, ou seja, 10 dias corridos da abertura 
da assembleia geral para as eleições, nos termos do 
art. 22 do estatuto da AMUNES.
7 - Somente serão consideradas válidas as chapas 
que se apresentarem completas, com todos os nomes 
dos candidatos que as compõem, bem como ateste 
de regularidade dos municípios representados, sob 
pena de ser inválida a sua candidatura. (art. 23 do 
Regimento Interno).
8 - Em se tratando de candidatura de ex-prefeito 
ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva, serão 
exigidos no ato da inscrição da chapa os seguintes 
documentos, não lhe sendo exigido o requisito 
de o município de origem estar em dia com as 
contribuições sociais: (art. 21 do Regimento Interno 
e art. 25, § 2º do Estatuto Social)
I - Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares 
- TCEES;
II - Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça 
Estadual, 1ª e 2ª instância;
III - Certidão Negativa Cível e Criminal de Justiça 
Federal, 1ª e 2ª instância.
9 - A Comissão Eleitoral verificará as condições 
de elegibilidade dos candidatos, decidirá sobre as 
impugnações e registrará as chapas até 05 dias 
úteis, contados a partir do último dia do prazo para 
inscrições das chapas. Dessas decisões caberá 
recurso até 02 dias úteis, contados da notificação 
da decisão proferida, cabendo à Comissão Eleitoral 
julgar os recursos homologar as chapas até 05 dias 
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úteis antes das Eleições, decisão que não caberá 
recurso. (art. 29, parágrafo único do Regimento 
Interno)
10 - Sendo constatado pela Comissão Eleitoral que o 
nome de um candidato compõe mais de uma chapa, 
será o mesmo intimado via telefone, SMS, WhatsApp 
e e-mail para que no prazo de 01 (um) dia útil opte 
por uma delas, devendo a escolha ser encaminhada 
formalmente à Comissão Eleitoral. (art. 22, § 1º do 
Regimento Interno)
11 - Os organizadores da chapa que restar 
incompleta serão notificados via telefone, SMS, 
WhatsApp e e-mail para no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da opção acima referida, promoverem 
a substituição do candidato. Caso não o façam, será 
automaticamente declarada inválida a inscrição da 
chapa. (art. 22, § 2º do Regimento Interno)
12 - Nos casos em que o registro do candidato 
não for validado pela comissão por não atender os 
requisitos exigidos nos artigos 19 e 21 do Regimento 
Interno, serão os organizadores da chapa intimados 
para substituição no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da decisão que rejeitou o registro. (art. 22, § 
3º do Regimento Interno)
13 - Em casos de desistência, o candidato poderá em 
até 03 (três) dias úteis antes das eleições requerer 
por escrito a sua exclusão e apresentar novo nome 
para composição, devendo a substituição ser 
realizada em até 02 (dois) dias úteis pela comissão 
eleitoral. (art. 22, § 4º do Regimento Interno)
14 - As chapas homologadas serão impressas em 
formulário específico pelos organizadores da chapa, 
devendo conter as indicações para composição 
do Conselho de Ética, Conselho Fiscal e Diretorias 
Especializadas, os quais entregarão os respectivos 
modelos à Comissão Eleitoral, até o dia da Votação. 
(art. 31 do Regimento Interno)
15 - Os organizadores das chapas poderão indicar, 
até 03 (três) dias antes das eleições, 02 (dois) fiscais 
que acompanharão os trabalhos eleitorais, bem 
como a apuração dos votos. (art. 41 do Regimento 
Interno)
VI - DO PRONUNCIAMENTO DOS CANDIDATOS
16 - Na Assembleia Geral do dia 31/03/2023, 
a Comissão eleitoral, após anunciar as chapas 
regularmente inscritas no prazo limite fixado neste 
edital, constante do Anexo I.A, dará a oportunidade 
a um candidato representante de cada uma das 
chapas regularmente inscritas para manifestação 
pelo tempo de até 10 minutos, para apresentação da 
plataforma de trabalho de sua Chapa.
17 - A ordem do pronunciamento dos candidatos se 
dará por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral 
durante abertura dos trabalhos do processo eleitoral 
no dia 31/03/2023.

VII - DA VOTAÇÃO, DO ESCRUTÍNIO E DA APURAÇÃO
18 - Conforme disposto no art. 25 do Regimento 
Interno, serão considerados aptos e poderão 
participar da votação do processo eleitoral, com 
direito a voz e voto, os prefeitos dos municípios 
associados que estejam em situação regular, na 
forma do art. 7º do Estatuto Social, sendo que para 
fins eleitorais, entende-se por “situação regular”, 
os municípios associados com quitação plena da 
contribuição até o dia 1º de março do ano em que 
ocorrerá as eleições.
19 - Na ausência do Prefeito, será facultada a presença 
do vice-prefeito para fins de acompanhamento dos 
trabalhos eleitorais, contudo este não terá direito a 
voz e voto. (art. 26 do Regimento Interno)

20 - As chapas só poderão ser votadas na sua 
integralidade. São nulos os votos em cujas cédulas 
forem riscados nomes de candidatos, ou contiverem 
sinal que identifique eleitor. (art. 38 do Regimento 
Interno)
21 - As cédulas conterão, na ordem: o nome da 
chapa, nome dos candidatos aos cargos da Diretoria 
Executiva, Conselho Institucional, Diretorias 
Regionais e seus respectivos municípios de 
representação. (art. 37 do Regimento Interno)
22 - As reclamações, durante processo de votação, 
deverão ser formuladas por escrito e serão 
apreciadas imediatamente pela Comissão Eleitoral. 
As impugnações, durante apuração, poderão ser 
formuladas verbalmente, deliberando Comissão 
Eleitoral de imediato. (art. 36, parágrafos primeiro e 
segundo do Regimento Interno)
23 - A votação da primeira ordem do processo 
eleitoral será realizada logo após pronunciamento 
dos candidatos representantes de cada uma das 
chapas regularmente inscritas, e será conduzida 
pela Comissão Eleitoral, que entregará a cédula de 
votação a cada um dos prefeitos dos municípios 
associados aptos votar, os quais, após concluir voto 
depositará o mesmo na urna de votação.
24 - A votação será realizada por meio de votação 
secreta (art. 18 do Estatuto Social).
25 - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maior número de votos.
26 - Em havendo somente uma chapa, por decisão 
da Assembleia Geral, a eleição da respectiva chapa 
poderá ser realizada por votação simbólica.
27 - Concluído o processo de votação, a Comissão 
Eleitoral passará a apurar os votos, lavrando-se, ao 
final, ata minuciosa de seus trabalhos, organizando 
um mapa de apuração, documentos esses que 
serão encaminhados, imediatamente, à mesa de 
assembleia que homologará o resultado. (art. 32 do 
Regimento Interno)
28 - A eleição será declarada nula se o número de 
envelopes rubricados, existentes na urna, exceder o 
número de eleitores, desde que a diferença influa no 
resultado. Nesse caso, proceder-se-á a nova eleição, 
dentro de 08 (oito) dias, mediante convocação por 
edital a ser publicado no Diário Oficial dos Municípios 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
encerramento da Assembleia. (art. 39 do Regimento 
Interno)
29 - A eleição dos cargos integrantes do Conselho 
Fiscal, do Conselho de Ética e das Diretorias 
Especializadas será realizada na segunda ordem do 
processo eleitoral, logo após conclusão da eleição 
da Diretoria Executiva, observará disposto no Anexo 
III, e, no que couber, disposto nos itens 18 e 27 
deste edital, devendo o resultado ser homologado na 
mesma reunião do dia 31/03/2023. (art. 24 e 40 do 
Regimento Interno)
30 - Para tanto, composição e inscrição da chapa 
observará os modelos constantes do Anexo III deste 
Edital, que deverá ser preenchido após a votação da 
primeira ordem de votação, sendo facultado à chapa 
a apresentação dos nomes antecipadamente.
31 - A mesa de Assembleia conduzirá os trabalhos 
de votação simbólica para aprovação dos nomes 
indicados aos cargos que irão compor o Conselho 
de Ética, Conselho Fiscal e Diretorias Especializadas, 
que deveram ser aprovados por maioria simples. 
Os nomes que não forem recepcionados na votação 
simbólica, deverão ser substituídos. (art. 40 do 
Regimento Interno).
VIII - DA APRECIAÇÃO DE CONTAS DOS ÚLTIMOS 
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EXERCÍCIOS FINANCEIROS
32 - Finalizado o exercício financeiro, é de 
responsabilidade do Secretário (a) Executivo (a) 
coordenar o levantamento das demonstrações 
financeiras, através de emissão de relatório de 
atividades referentes ao período, relacionando as 
receitas e despesas verificadas durante o exercício 
em questão para manifestação do Conselho Fiscal 
e, posterior remessa à apreciação e aprovação da 
Assembleia Geral. (art. 83 do Estatuto Social).
IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
33 - As dúvidas e questões que não forem resolvidas 
pelo presente Edital, Estatuto Social e Regimento 
Interno da AMUNES serão protocoladas na AMUNES 
e deliberadas pela Comissão Eleitoral, mediante 
requisição dos interessados, num prazo máximo de 
48 horas.

Publique-se presente edital no Diário Oficial dos 
Municípios DOM/ES, disponibilize cópia do mesmo 
por meio do site da AMUNES todos os associados.

Vitória, 01 de março de 2023.

DIEGO KRENTZ
PRESIDENTE

HERMÍNIO HESPANHOL
SECRETÁRIO

ANEXO I
DA FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESPÍRITO 
SANTO - AMUNES

1.1 Os interessados em disputar a eleição para 
preenchimento dos cargos na Amunes deverão 
apresentar requerimento ao presidente da Comissão 
Eleitoral até as 17h do dia 21 de março de 2023, 
podendo fazê-lo por e-mail ou pessoalmente na sede 
da Associação e deverá atender ao disposto no Edital 
de Eleições da AMUNES 2023/2025;
1.2 A Inscrição da Chapa será realizada no modelo 
constante do item 1.4, devidamente preenchido o 
Anexo I.A e II.A, com identificação dos municípios 
nomes dos prefeitos integrantes da chapa da 
Diretoria Executiva e Conselho Institucional;
1.3 Havendo inscrição de Chapa Única para 
qualquer dos órgãos constantes do Anexo I, por 
decisão dos presentes, a eleição da Chapa Única 
poderá ser realizada por aclamação, dispensando-se 
processo de votação, na forma do Estatuto e 
Regimento Interno;
1.4 A Inscrição de chapa observará o formulário-
-modelo de solicitação de Inscrição de chapa 
constante deste anexo

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL,
_____________________, _____ de março de 
2023.

Solicito inscrição da CHAPA: ________________
_______________________, abaixo composta, 
para concorrer às eleições da Diretoria Executiva 
da AMUNES e Conselho Institucional (Anexo I.A e 
II.A) para o mandato no período de 01/04/2023 a 
31/03/2025.

Prefeito responsável pela Chapa:
Nome:
Cel.:

E-mail:
Assinatura do responsável:

ANEXO I.A - DIRETORIA EXECUTIVA
CARGO MUNICÍPIO PREFEITO
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

ANEXO II.A - CONSELHO INSTITUCIONAL
CARGO MUNICÍPIO PREFEITO

Diretor da Região 
Noroeste

Diretor da Região 
Nordeste

Diretor da Região 
Centro-Oeste

Diretor da Região Rio 
Doce

Diretor da Região Central 
Serrana

Diretor da Região 
Sudoeste Serrana

Diretor da Região Metro-
politana

Diretor da Região Caparaó
Diretor da Região Central 

Sul
Diretor da Região Litoral 

Sul

ANEXO II
DA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

2.1 Declaração no modelo abaixo é obrigatória e 
deverá ser preenchida por cada um dos candidatos 
que concorre aos cargos da Diretoria Executiva e 
Conselho Institucional (Anexo I.A e II.A), devendo ser 
entregue junto à inscrição da chapa correspondente.

DECLARAÇÃO

Eu, ______________________________________
_______________________, inscrito no CPF n.º __
_______________________________na qualidade 
de prefeito do município de __________________
_________________________-ES, nos termos do 
inciso II do art. 19 do Regimento Interno, declaro 
para os devidos fins que por minha livre vontade 
integro chapa “____________________________
___________________” para concorrer às eleições 
da Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo - Amunes, no cargo de _______________
_________________________para mandato no 
período de 01/04/2023 a 31/03/2025, nos termos 
do Edital de Eleições 2023/2025 da AMUNES.

_____________________________, ________ de 
março de 2023.

________________________
Prefeito (a) do Município de 
________________________
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ANEXO III
DA INSCRIÇÃO DE CHAPA ELEIÇÃO DOS CARGOS 
INTEGRANTES DO CONSELHO FISCAL, CONSELHO 
DE ÉTICA e DAS DIRETORIAS ESPECIALIZADAS.

3.1. Na forma prevista no Regimento Interno, para 
eleição dos cargos Integrantes do Conselho Fiscal, 
do Conselho de Ética e das Diretorias Especializadas, 
a respectiva eleição dos integrantes será realizada e 
homologada na Assembleia Geral do dia 31/03/2023, 
em segunda etapa, ou seja, momento posterior à 
conclusão da Eleição da Chapa da Diretoria Executiva 
da Amunes e do Conselho Institucional, descrita 
no Anexo I.A e II.A do Edital de Eleições AMUNES 
2023/2025.
3.2. Assim sendo, a eleição dos cargos que 
integram Conselho Fiscal, do Conselho de Ética e 
das Diretorias Especializadas, observarão o disposto 
neste Edital para a realização da segunda etapa do 
processo eleitoral.
3.3 Para tanto, composição inscrição da chapa 
observará os modelos, abaixo constantes dos itens 
III.A, III.B e III.C.

III. A - CONSELHO FISCAL
03 (três) membros 

efetivos
MUNICÍPIO PREFEITO

[1] Membro Efetivo
[2] Membro Efetivo
[3] Membro Efetivo
03 (três) membros 

suplentes
MUNICÍPIO PREFEITO

[1] Membro Suplente
[2] Membro Suplente
[3] Membro Suplente

III. B - CONSELHO DE ÉTICA
03 (três) membros 

efetivos
MUNICÍPIO PREFEITO

[1] Membro Efetivo
[2] Membro Efetivo
[3] Membro Efetivo
03 (três) membros 

suplentes
MUNICÍPIO PREFEITO

[1] Membro Suplente
[2] Membro Suplente
[3] Membro Suplente

III. C - DIRETORIAS ESPECIALIZADAS
DIRETORIA (A) Diretor (B) 

Vice-diretor
MUNICÍPIO

Diretoria de Petróleo 
e Gás

A - 
B - 

Diretoria de Mineração A - 
B - 

Diretoria de Consórcio A - 
B - 

Diretoria de Políticas 
para Mulheres

A - 
B - 

Diretoria de Agricultura A - 
B - 

Diretoria de Políticas 
para Micro e Pequenas 

Empresas

A - 
B - 

Protocolo 1036306

Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia

Dispensa de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PROCESSO Nº 

578094/2023 DISPENSA Nº 005/2023

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 
2023.052E0500001.09.0006

RATIFICO os atos praticados no processo de dispensa 
de licitação e autorizo a contratação direta, cujo 
objeto é a contratação de serviços médicos, em nivel 
ambulatorial e hospitalar, constituída por equipe 
especializada com capacidade técnica, humana 
e tecnológica, para atender as necessidades do 
Município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
estabelecido no § 1º, inciso III do artigo 2º, da Lei 
nº 11.107/2005 e art. 18 do Decreto nº 6.017, de 
17 de janeiro de 2007, em nome do CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - 
CIM NORTE.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde - Município 
de Nova Venécia-ES.

Contratadas: Consórcio Público da Região Norte do 
Espírito Santo - CIM NORTE/ES.

Valor: R$ 500.000,00

Publique-se, cumpra-se.

Nova Venécia, 01/03/2023.

JULIANO BETTIM MOTTA
Subsecretário Municipal de Saúde

Protocolo 1036596

Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal torna 
público que realizará a seguinte licitação a ser julgada 
no Auditório do Fundo Municipal de Rio Bananal, 
Rua João Cipriano, nº 491, São Sebastião, Edifício 
Virgílio Grassi (Prédio do AMA), Segundo Piso, Setor 
de Licitação, Sala 05:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
aparelhos de ar-condicionado, incluindo os materiais 
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