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fora solicitado.
Conforme documentação anexa a este processo, e 
parecer jurídico exarado, entendemos ser caracterizada 
a hipótese de contratação direta nos termos do Inciso II 
do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993.
Em vista disso, RATIFICO e AUTORIZO a contratação, 
conforme abaixo descrito:

OBJETO Aquisição parcelada de polpas de frutas.

E M P R E S A 
CONTRATADA

Cooperativa dos agricultores familiares 
de Colatina
CNPJ: 05.642.134/0002-00

D O T A Ç Ã O 
ORÇAMENTÁRIA

100001.0103100014.001 - Manutenção 
das atividades internas do poder 
legislativo municipal. 33903000000 - 
Materiais de Consumo. Ficha: 01

VALOR ESTIMADO 
PARA A 
CONTRATAÇÃO

R$ 4.675,00 (quatro mil seiscentos e 
setenta e cinco reais)

VIGÊNCIA 12 Meses

P R I N C I P A I S 
OBRIGAÇÕES

Nos termos da lei 8666/1993

ID CIDADES 2023.046L0200001.09.0004

Assim sendo, encaminho este processo ao Setor de 
Contabilidade para o empenho para cobrir as despesas 
com a empresa acima citada.

Marilândia/ES, 10 de março de 2023

ALCIONE BOLDRINI MONECHI
Presidente

Protocolo 1043454

Serra

Aviso de Licitação

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, PROC. ADM. Nº 
2128/2022.
A Câmara Municipal da Serra, por intermédio do setor de 
licitação e de sua Equipe de Pregão, torna público para 
amplo conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL de nº 
002/2023, em conformidade com as Leis 10.520/2002 
e 8.666/1993 e  alterações, que tem por objeto A 
contratação de empresa especializada para execução do 
projeto de Implantação/instalação do sistema de energia 
fotovoltaico nas dependências físicas da sede da Câmara 
Municipal da Serra. A abertura da Sessão será no dia 24 
de março de 2023 às 10:00 horas na Sala da Sessão 
de Pregão sito à Rua Major Pissarra, 245, Centro, Serra, 
Estado do Espírito Santo.
O Edital completo estará à disposição das empresas 
interessadas no site: http://www.camaraserra.es.gov.
br/transparencia, ou pelo email: licitacao@camaraserra.
es.gov.br.
Informações:
Tel. (27) 3251-8300, ramal 1126.
Código de identificação da contratação no cidadES 
- 2023.069L0200001.01.0003.
Serra, 10 de março de 2023
Jeferson Severino Ribeiro
Pregoeiro Oficial da CMS

Protocolo 1043740

Dispensa de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE 
AO PROC. ADM. Nº 313/2023. Objeto: A aquisição 
de aparelho telefônico celular, desbloqueado, tipo 
smartphone Android, incluídos todos os acessórios 
necessários ao seu pleno funcionamento. A Câmara 
Municipal da Serra, torna público o resultado da 
dispensa de licitação, sagrando-se como vencedora 
a empresa VENTURA COMERCIO VAREJISTA DE 
TECNOLOGIA LTDA - ME, CPNJ 08.310.365/0001-24. 
Valor Total: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos 
e cinquenta reais). Da Dotação Orçamentária: 
44.90.52 - Equipamento e Material Permanente. 
Da Fiscalização: Servidora - Sra. Maria Auxiliadora 
Massariol. Código de identificação da contratação no 
cidadES - 2023.069L0200001.09.0005.
Serra, 10 de março de 2023.
Saulo Mariano Rodrigues Neves Junior
Presidente da CMS

Protocolo 1043405

Entidades Municipais

Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo –AMUNES

Chamada Pública

SEGUNDA 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 1/4/2023 A 31/3/2025.

I - DA CONVOCAÇÃO
1) 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, n.º 629, sala 401, 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, 
Conselho Institucional/Diretorias Regionais, e na 
segunda ordem a eleição do Conselho Fiscal, do 
Conselho de Ética e das Diretorias Especializadas, 
para mandato no período de 1/4/2023 a 31/3/2025.
II - DO PROCESSO ELEITORAL
O processo eleitoral será conduzido pela Comissão 
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Eleitoral, ocorrerá no dia 31/3/2023 conforme art. 
17 e 40 do Regimento Interno, sendo na primeira 
ordem processada a eleição para os cargos da 
Diretoria Executiva, Conselho Institucional/Diretorias 
Regionais, e, na segunda ordem, processada a 
eleição 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.
2) É vedada a campanha e divulgação de chapa 
para fins eleitorais na AMUNES em prazo anterior ao 
estipulado no item 5, da cláusula IV, deste Edital, 
nos termos do art. 92 do Regimento Interno.
III - DA COMISSÃO ELEITORAL
3) 5 - A Comissão Eleitoral, composta pelo 
Presidente DIEGO KRENTZ, Prefeito do município de 
Ibiraçu e pelo Secretário HERMÍNIO HESPANHOL, 
Prefeito do município de Mantenópolis, nomeados 
por meio da Portaria Amunes nº 1/2023, 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 31/3/2023 especificamente convocada para a 
eleição.
IV - DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS
4) 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.
5) Somente serão consideradas válidas as 
chapas que se apresentarem completas, com 
todos os nomes dos candidatos que as compõem, 
bem como o ateste de regularidade dos municípios 
representados, sob pena de ser invalidada a sua 
candidatura. (art. 23 do Regimento Interno).
6) 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.
7) 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 2 dias úteis, contados da notificação 
da decisão proferida, cabendo à Comissão Eleitoral 
julgar os recursos e homologar as chapas até 5 dias 
úteis antes das Eleições, decisão que não caberá 
recurso (art. 29, parágrafo único do Regimento 
Interno)
8) 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 1 (um) 
dia útil opte por uma delas, devendo a escolha ser 
encaminhada formalmente à Comissão Eleitoral (art. 
22, § 1º do Regimento Interno).
9) Os organizadores da chapa que restar 

incompleta serão notificados via telefone, SMS, 
WhatsApp e e-mail para no prazo de 2 (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)
10) 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 2 dias úteis, a contar 
da decisão que rejeitou o registro (art. 22, § 3º do 
Regimento Interno)
11) Em casos de desistência, o candidato poderá 
em até 3 dias úteis antes das eleições requerer por 
escrito a sua exclusão e apresentar novo nome para 
composição, devendo a substituição ser realizada 
em até 2 dias úteis pela comissão eleitoral (art. 22, 
§ 4º do Regimento Interno).
12) 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).
13) Os organizadores das chapas poderão indicar, 
até 3 (três) dias antes das eleições, 2 (dois) fiscais 
que acompanharão os trabalhos eleitorais, bem 
como a apuração dos votos. (art. 41 do Regimento 
Interno)
V - DO PRONUNCIAMENTO DOS CANDIDATOS
14) Na Assembleia Geral do dia 31/3/2023, 
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.
15) A ordem do pronunciamento dos candidatos 
se dará por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral 
durante abertura dos trabalhos do processo eleitoral 
no dia 31/3/2023.
VI - DA VOTAÇÃO, DO ESCRUTÍNIO E DA APURAÇÃO
16) 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.
17) 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).
18) 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).
19) 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).
20) As reclamações, durante processo de 
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votação, deverão ser formuladas por escrito e serão 
apreciadas imediatamente pela Comissão Eleitoral. 
As impugnações, durante apuração, poderão ser 
formuladas verbalmente, deliberando a Comissão 
Eleitoral de imediato (art. 36, parágrafos primeiro e 
segundo do Regimento Interno).
21) 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 a votar, os quais, após concluir 
voto depositará o mesmo na urna de votação.
22) A eleição será realizada por meio de votação 
secreta (art. 18 do Estatuto Social).
23) Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maior número de votos.
24) Em havendo somente uma chapa, por decisão 
da Assembleia Geral, a eleição da respectiva chapa 
poderá ser realizada por votação simbólica.
25) 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 da 
assembleia que homologará o resultado (art. 32 do 
Regimento Interno)
26) 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 8 dias, mediante convocação por edital a 
ser publicado no Diário Oficial dos Municípios no prazo 
de 48 horas após o encerramento da Assembleia 
(art. 39 do Regimento Interno)
27) 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 31/3/2023 (art. 24 e 40 do 
Regimento Interno)
28) 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.
29) 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).
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30) As dúvidas e questões que não forem 
resolvidas pelo presente Edital, Estatuto Social e 
Regimento Interno da Amunes serão apresentadas 
e deliberadas pela Comissão Eleitoral, mediante 
requisição dos interessados, no prazo máximo de até 
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, 1º 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
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Diretor da Região 
Central Serrana

Diretor da Região 
Sudoeste Serrana

Diretor da Região Me-
tropolitana

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 
_________________________

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 1043849

RESOLUÇÃO - COMISSÃO ELEITORAL AMUNES Nº 
001/2023

A Comissão Eleitoral criada na forma do art. 27 §º do 
Regimento Interno da Amunes, por meio da Portaria 
nº 01 de 30 de janeiro de 2023, no exercício de suas 
atribuições previstas no art. 28, inc. IV, do aludido 
diploma, em atenção aos princípios da legalidade, 
previsto no art. 5º, inc. II da CRFB, como também 
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