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EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES Nº 18/2022
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 28.145.829/0001-00, com sede e
foro em Vitória-ES, na Av. Princesa Isabel, 54, Ed. Caparaó, Centro, CEP 29010906, em cumprimento ao disposto no art. 27 caput e parágrafos 1º e 2º, da Lei
9.514/97, por intermédio do Leiloeiro Designado, faz saber que no dia e hora
designados venderá em Leilão Público, no estado e situação jurídica em que
se encontram o bem imóvel abaixo discriminado:
Avenida dos Italianos, prédio nº 196 de 02 pavimentos, dividido em galpão e
salas e de terreno, onde existiram os prédios n.º 202, 204, 206, 208 e 210,
medindo: frente 36,00m pelo alinhamento da Av. dos Italianos; fundos
56,00m, confrontando com o imóvel nº 349 da Rua Apoiá, lado direito
134,18m em 05 segmentos (30,80m + 36,75m), confrontando com os imóveis nº 212, da Av. dos Italianos e 77- Fundos da Rua Aponiá + 14,10m em reta, mais 23,03m em curva subordinada a um raio de 30,00m + 29,50m em reta pelo alinhamento da Rua Aponiá, lado esquerdo 61,50m, confrontando-se
com o imóvel nº 194 da Av. dos Italianos, acrescida uma área total construída
de 3.949,31m² situado à Avenida dos Italianos 196. O imóvel possui numeração suplementar pela Estrada do Otaviano, nº 375, e foi devidamente registrado no Cartório do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, no
livro 2-B-95, matrícula 473, nº de registro 10, fl.2, em 11/05/2007.
1º leilão no dia 08/06/2022, às 14:00 horas, por lance não inferior a R$
8.100.000,00 e, não comparecendo licitantes, fica desde já designado o
2º leilão no dia 23/06/2022, às 14:00 horas, arrematando quem maior lance oferecer além daquele da dívida a ser atualizada forma do art. 27, §§ 2º e
3º, da Lei 9.514 de 20/11/97 até o dia 23/06/2022.
Observações:
1) Fica excluída a responsabilidade do alienante pela evicção, nos termos do
artigo 448 do Código Civil;
2) O comprador expressa sua anuência com a obrigação de providenciar a escritura de transferência do bem, no prazo de 90 (noventa) dias contado da data da arrematação, inclusive seu registro, averbação e transferência junto à
Prefeitura e demais órgãos competentes, sob pena de desfazimento da arrematação;
3) A venda será em caráter "ad corpus", vez que a referência às suas dimensões é simplesmente enunciativa - §3º, Art. 500, do Código Civil;
4) As despesas relativas a impostos, taxas, averbações e registros, bem como
aquelas necessárias à desocupação dos imóveis, correrão por conta do arrematante a quem competirá, também, adotar as medidas possessórias eventualmente necessárias, regularizar e/ou averbar as edificações junto aos Registros Competentes;
5) O imóvel apresentava-se ocupado por ocasião de vistoria realizada em
03/11/2021.
Local dos leilões: Av. Princesa Isabel, 54 – Ed. Caparaó - 9º andar – Centro – Vitória – E.S.
Condições de Pagamento: A arrematação é à vista, admitir-se-á o pagamento de, no mínimo, 10% (dez por cento) do lance vencedor no ato, e o saldo quitado em até 1 (um) dia da data do Leilão.
Intimação: Fica intimada pelo presente Edital, a Sra. IVANILZA CARVALHO
MARTINS, CPF-MF nº 536.991.067-72, para a devida ciência dos leilões e
exercício do direito de preferência de aquisição do imóvel pelo valor da dívida
e despesas extras, nos termos do art. 27, § 2-B da Lei 9.514/97.

Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE
O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (SINDIEX)
convoca toda a categoria para se reunir em Assembleia Geral Virtual Extraordinária Permanente, a realizar-se no dia 08 junho (quarta-feira) do ano em curso, na sala de reunião
virtual da plataforma teams. A Assembleia Geral Extraordinária terá início às 11h, em primeira convocação e, não havendo quorum, às 11h30, do mesmo dia e no mesmo local, em
segunda convocação, com qualquer número de presentes, com a finalidade de deliberar
sobre: I) Apresentação e aprovação da contraproposta de Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2023, entre o SINDIEX e SINFES, Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Espírito Santo. Instruções Necessário que o participante confirme sua presença através do
WhatsApp 27-99261-5491, ou pelo e-mail fsilva@sindiex.org.br falar com Flávia. O Sindicato enviará o link diretamente ao participante confirmado. O participante da AGE por
meio da plataforma Virtual poderá exercer o seu direito de voto e será considerado presente e assinante, a lista de presença da AGE será encaminhada para posterior assinatura. O Sindiex recomenda que os participantes se familiarizem previamente com o uso da
plataforma “Teams” e garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização desta plataforma. O Sindiex não se responsabiliza por quaisquer
problemas operacionais ou de conexão que o participante venha a enfrentar, bem como
por quaisquer outras eventuais questões alheias que venham a dificultar ou impossibilitar a participação na AGE por meio da plataforma Virtual.
Vitória (ES), 30 de maio de 2022.
Sidemar de Lima Acosta
Presidente

COMUNICADO
CHALÉ BAR E GRILL JCS EIRELI
com CNPJ nº 12.527.551/000197 torna público que REQUEREU
na SEMAG por meio de processo
nº 7273/2022, LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS,
para atividade de Bar com música ao vivo e ou mecânica,
Bairro Praia do Morro, no município de Guarapari-ES.

COMUNICADO
WORK TRANSPORTES LTDA ME,
CNPJ nº 02.724.209/0002-04 torna público que Requereu da
SEMMA, renovação da LMO Nº
042/2018 processo
65756/2008, para atividade de
Garagem de caminhões com
manutenção e abastecimento,
na localidade de Jardim Limoeiro,
Município de Serra - ES.

COMUNICADO
S U P E R M E RC A D O G O M E R A N
LT D A co m C N P J n º
00.317.118/0001-48 torna
p ú b l i co q u e RE Q U E RE U n a
SEMAG por meio do processo
nº 12062/2022, LICENÇA
A M B I E NTA L S I M P L I F I C A DA LAS, para atividade Comércio
varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios - Supermercados , Bairro Santa Mônica, no município de Guarapari-ES.

COMUNICADO
“HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A” torna público que requereu da SEMDEC através do
processo nº 4061/2017, a renovação da LID (Licença para Atividades de Impacto Determinado),
para unidade de Telefonia Celular Móvel, antenas de Telecomunicações, Estação de Rádio Base e equipamentos similares na
localidade de Rua São Benedito,
181 Bairro Santa Cecília no Município de Cariacica-ES.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL FÓRUM CÍVEL FÓRUM MUNIZ
FREIRE RUA MUNIZ FREIRE, S/N - CENTRO - VITÓRIA - ES - CEP: 29015-140 TELEFONE(S): (27) 3198-0550
- RAMAL: 679 EMAIL: 3CIVEL-VITORIA@TJES.JUS.BR EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 20 DIAS Nº DO
PROCESSO: 0036852-30.2015.8.08.0024 AÇÃO : 81 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQUERENTE: BANCO RODOBENS S/A REQUERIDO: ANTONIO EDIMILTON ALMEIDA MM. Juiz(a) de Direito da
VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL do Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei etc. FINALIDADE DAR
PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO(S) Requerido:
ANTONIO EDIMILTON ALMEIDA, Documento(s): CPF : 997.558.237-00, atualmente em lugar incerto e não
sabido, de todos os termos da presente ação para PAGAR a integralidade da dívida (prestações vencidas e
vincendas), segundo valores apresentados na inicial e/ou oferecer contestação. ADVERTÊNCIAS a) PRAZO:
O prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias contados da efetivação da medida, hipótese em que
o bem será restituído livre de ônus; b) O prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, contados do prazo supra. c) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. DECISÃO Considerando que realizadas as diigências pelos sistemas judiciais disponíveis, não foi encontrado novo endereço do Suplicado, inviabilizando a citação real,
defiro a citação por edital, nos termos do inc. I e § 3º do art. 257 do CPC, o qual deve ser publicado em jornal de ampla circulaçao na Grande Vitória e na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos, com prazo de 20 (vinte) dias. Desde logo, nomeio Curador Especial, para o caso de silêncio do Réu, o ilustre Defensor Público em exercício nesta Vara, que terá vista dos autos, findo o prazo do edital, para manifestação
adequada. PRI. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei. Vitória-ES, 02/05/2022 MELISSA TAPIAS MEDINA GUIMARAES ANALISTA JUDICIÁRIO - AJ – DIREITO Aut. pelo Art. 60 do Cod. de Normas.

Publicação
Legal

Vitória, 26 de maio de 2022.
Edital completo – https://bandes.com.br/leilao
Informações: leilao@bandes.com.br ou telefones: (27) 3331.4440/ (27)
3331-4416/ (27) 99846-8768

COMUNICADO
“VILMAR DOS SANTOS RECICA”,
torna público que obteve SEMMA
- VIANA/ES, através do processo
nº19/2022, LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO, para a atividade de
“Triagem, desmontagem e/ou
armazenamento temporário de
resíduos sólidos Classe I (incluindo ferro velho)”, na localidade de rua Santa Helena, s/nº, Vila Bethânia, Viana-ES Viana com
validade de 730 dias.

COMUNICADO
A JP PADARIA E RESTAURANTE
LTDA, CNPJ 44.104.078/000121 torna público que REQUEREU
da SEMDESU, através do Processo n° 78109/2021, as licenças
LMR, para a atividade de rest a u ra n t e e s i m i l a re s ( CO D
56.11-2-01), na localidade de
Cristóvão Colombo, município
de Vila Velha - ES.
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UNIDOS CONTRA
A DENGUE
Prevenir é nossa
responsabilidade.

Bianca Coutinho
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