
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 18/09/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 005/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da TP acima citada, onde 
declara vencedora do certame a empresa: M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME. 
Valor Global R$ 360.426,71.
ID: 2020.030E0700001.01.0016.

CAROLINA ARAUJO MODENESI
PRESIDENTE DA CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 007/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da TP acima citada, onde 
declara vencedora do certame a empresa: POAR REFRIG. COMERCIO E SERVIÇOS EM 
GERAIS EIRELI. Valor Global R$ 172.283,21.
ID: 2020.030E0700001.01.0017.

CAROLINA ARAUJO MODENESI
PRESIDENTE DA CPL

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 051/2020 – Pregão Presencial nº 035/2020. Objeto: 
Registro de preços futura e eventual contratação de empresa especalizada para a 
aquisição de máscaras de tecido reutilizáveis, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Educação, em decorrência do surto de coronavírus (covid – 19), tendo em 
vista o retorno às aulas. Data: 02/10/2020 - Horário: 12:30hs. O Edital poderá ser 
retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das 12h00min às 18h00min, na 
Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: 
l icitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 050/2020 – Pregão Presencial nº 034/2020. Objeto: 
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Filmes Radiográficos no intuito de atender a demanda do Pronto 
Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” deste município para suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 01/10/2020 - Horário: 12:30hs. 
O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das 12h00min 
às 18h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do 
e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

PRIMEIRA INFÂNCIA
Reunião articula estratégias voltadas para a Primeira Infância Capixaba

A vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, promoveu uma reunião para articular estratégias intersetoriais voltadas para a Primeira Infância 
Capixaba. A ação aconteceu no Palácio da Fonte Grande, na última terça-feira (15), com a participação da primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande.
A subsecretária de Estado de Articulação e Políticas Intersetoriais, Marlei Vieira Fernandes, apresentou o projeto inovador que busca desenvolver a 
cultura da intersetorialidade, com a iniciativa de unir diversas secretarias estaduais na construção de um Plano Estadual pela Primeira Infância (Pepi), que 
visa a implantar uma política pública para primeira infância capixaba que integrará os municípios do Espírito Santo em torno de uma única política pela 
primeira infância.
Jaqueline Moraes - Vice-governadora
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-09-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

DESPACHO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
Comunicamos a Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme 
parecer jurídico no Processo Administrativo nº 3.181/2020, para contratação da empresa Paulitec Tecnologia em Produtos de 
Pavimentos Ltda, CNPJ n° 20.482.448/0001-04, estabelecida na Rua Luiz Gabeira, 303, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES, CEP: 
29.107-025, objetivando a aquisição de massa asfáltica em embalagens de 25 kg cada, para manutenção e reparos, da avenida 
principal do Município, no valor de R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).
Segue anexo Termo de Dispensa de Processo Licitatório, para ratificação e posterior publicação.

                     Jerônimo Monteiro-ES, 15 de setembro de 2020.
LILIANE BERNARDO SEZINI

Presidente da CPL
GENÉSIO DE CASTRO FIGUEIRAS

Membro da CPL
ROGÉRIO DE SOUZA

Membro da CPL
TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, constituída na forma da Lei, através de sua 
Presidente, torna público a Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
conforme parecer jurídico no Processo Administrativo nº 3.181/2020, para contratação da empresa Paulitec Tecnologia em Produtos de 
Pavimentos Ltda, CNPJ n° 20.482.448/0001-04, estabelecida na Rua Luiz Gabeira, 303, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES, CEP: 
29.107-025, objetivando a aquisição de massa asfáltica em embalagens de 25 kg cada, para manutenção e reparos, da avenida 
principal do Município, no valor de R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).

Jerônimo Monteiro-ES, 15 de setembro de 2020.
LILIANE BERNARDO SEZINI

Presidente da CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações contidas no Processo Administrativo nº 2.780/2020, RATIFICO a dispensa de licitação, para a 
contratação da empresa Paulitec Tecnologia em Produtos de Pavimentos Ltda, CNPJ n° 20.482.448/0001-04, estabelecida na Rua Luiz 
Gabeira, 303, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES, CEP: 29.107-025, objetivando a aquisição de massa asfáltica em embalagens de 25 
kg cada, para manutenção e reparos, da avenida principal do Município, no valor de R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta 
reais).

Jerônimo Monteiro-ES, 15 de setembro de 2020.
SÉRGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 
DE EDITAL 

RDC PRESENCIAL Nº. 002/2020
PROCESSO Nº. 2020-8H9K4

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - 
SEMOBI, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quantos 
possam interessar, a REPUBLICAÇÃO do Edital de 
licitação do RDC Presencial n° 002/2020, objetivando a  
contratação de empresa para EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO 
V I Á R I A ,  P A V I M E N T A Ç Ã O ,  D R E N A G E M , 
INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO 
INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, 
CICLOVIA,  ABERTURA DE NOVAS VIAS, 
ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E 
POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS 
N E C E S S Á R I A S  P E R T I N E N T E S  N A  Á R E A 
DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS 
MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, em razão da 
necessidade de ajustes no Anteprojeto de Engenharia 
e, consequentemente, no orçamento referencial. 
Modo de Disputa: Aberto; 
Critério de Julgamento: Menor Preço; 
Regime de Execução: Contratação Integrada; 
Valor estimado: R$ 134.173.982,25 (cento e trinta e 
quatro milhões cento e setenta e três mil novecentos e 
oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos); 
Entrega da documentação e propostas: até 
14h00min do dia 14/10/2020. 
Abertura: 14/10/2020, às 14h30min; Local: SEMOBI, 
com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 714, 6º 
andar, Ed. RS Trade Tower, Praia do Canto, Vitória-ES, 
CEP: 29055-130.
Informações: O Edital poderá ser obtido na sede da 
SEMOBI, no horário de 09h00min às 18h00min, munido 
de Pen Drive, ou no site www.semobi.es.gov.br. 
Dúvidas através do e-mail cpl@semobi.es.gov.br ou 
pelo telefone (27) 3636-9635.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2020

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - 

SEMOBI

AVISO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2020

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, entidade 
autárquica vinculada à SECRETARIA DE MOBILIDADE E 
INFRAESTRUTURA – SEMOBI, torna público que fará 
realizar às 10:00 horas do dia 20 (vinte) do mês de 
outubro do ano de 2020, no auditório localizado no 
térreo do edifício sede do DER-ES, na Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes, n.º 1.501 (Ilha de Santa 
Maria), na cidade de Vitória, Capital do Estado do 
Espír ito Santo, l ic itação, na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, no tipo “menor preço”, no regime de 
empreitada por preço unitário, visando à Contratação 
de Serviços de Pesquisas, Levantamentos, Estudos e 
Anteprojeto de Engenharia para Construção da 3ª Ponte 
de Colatina e Acessos, conforme descrito na planilha 
orçamentária e Projeto / Termo de Referência, anexos 
ao presente Edital
Cópias do referido Edital de Concorrência poderão ser 
adquiridas junto à Comissão Permanente de Licitação 
do DER-ES, no endereço acima citado, em dias de 
expediente normal, das 08h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h e no site www.der.es.gov.br.

Vitória-ES, 17 de setembro de 2020

ENGº LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, 
conforme art. 6, § 1º, do Decreto Nº 4410-R/2019

MONITORAMENTO AMBIENTAL
Programa de uso de drones do Iema ganha mais pilotos

Mais três servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) foram capacitados 
para pilotar drones. As aulas práticas e teóricas foram 
realizadas, na última semana, envolvendo conteúdos como 
conceitos de aviação, técnicas de fotografia aérea e pilotagem. 
A ação faz parte do Programa de Uso de Drones no 
Monitoramento Ambiental, em atividade desde 2018, e que, a 
partir de agora, passa a contar com nove pilotos habilitados.
Nesta última turma, foram treinados os servidores Manoel 
Carlos Nunes Junior, João Carlos de Oliveira e Gustavo 
Rodrigues. “O treinamento foi essencial para a segurança 
individual e coletiva, uma vez que abordou a essência 
operacional do equipamento e também as regras de controle 
do espaço aéreo”, destacou João Carlos de Oliveira, um dos 
participantes. Os três novos pilotos, junto com os servidores 
Maurício Castro e Eduardo Perini, capacitados em julho, 
compõem a turma treinada em 2020, que está utilizando a nova 
tecnologia de simulação pré-voô.

NOVA TECNOLOGIA - Neste ano, os servidores participantes 
contam com um diferencial: o uso de um simulador pré-voo. 
Esta nova tecnologia só foi possível devido à reestruturação de 
informática feita no Iema. Com a troca de todos os monitores 
por equipamentos mais modernos e de maior resolução, foi 
possível instalar o simulador e preparar os pilotos antes do voo 
em campo.
O instrutor Gilberto Sipioni, servidor da autarquia, explica que o 
simulador também será uma ferramenta pós-voo, pois 
permitirá um aprimoramento contínuo para que os pilotos não 
percam a prática. Para os novos pilotos, o uso dos drones é 
visto como um ganho de ferramenta para a execução de suas 
funções. 
Mauricio Castro, um dos pilotos já treinados, contou sobre a 
experiência. “O treinamento foi fundamental para a utilização 
com segurança do equipamento, evitando acidentes e danos a 
terceiros", reforçou o piloto Maurício Castro.
Já utilizados para vistorias de campo dos setores de resíduos 
sólidos e saneamento, mineração, fiscalização, coordenação 
de empreendimentos diversos e no monitoramento do desastre 
ambiental do rio Doce, os drones terão sua atuação ampliada, 
podendo também auxiliar os municípios do Estado em 
demandas específicas. Isto representa mais economia, visto 
que mais vistorias presenciais serão substituídas pelas aéreas.
Apesar do cenário de pandemia, o Programa de Uso de Drones 
no Monitoramento Ambiental do Iema segue ativo e em 
crescimento, com previsão de mais treinamentos, para garantir 
o compromisso do Governo do Estado com o monitoramento 
ambiental e com a redução de custos de operação.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-09-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

PESQUISA
Cresce 136% entrega de cestas de produtos orgânicos e 

agroecológicos

As entregas de cestas ou encomendas de produtos orgânicos e 
agroecológicos na Grande Vitória cresceram em 136% em meio à 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Antes, a porcentagem de 
produtores de feiras livres e pontos de comercialização que realizavam 
entregas semanais era de 24%. Com o isolamento social imposto, 57% dos 
produtores passaram a realizar delivery, aumentando em mais de quatro 
vezes o número de entregas, de 312 para 1.354 por semana.
O resultado foi revelado pela pesquisa “Comercialização direta de 
alimentos orgânicos e agroecológicos na Grande Vitória mediante 
pandemia do Covid-19” coordenada pelos extensionistas do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), 
Andressa Alves, Galderes Magalhães, Jaqueline Sanz e Rachel Quandt 
Dias. Os servidores tiveram o apoio e participação das associações de 
produtores, sindicatos rurais, movimentos sociais e extensionistas locais do 
Incaper. A coordenadora técnica de Segurança Alimentar e Estruturação da 
Comercialização do Incaper, Rachel Quandt Dias, destacou que o aumento 
em mais de quatro vezes no número de cestas entregues trouxe muitas 
novidades e desafios para os agricultores familiares e pequenos produtores. 
A pesquisa teve a participação de 103 agricultores de diferentes municípios 
do Espírito Santo, que correspondem a 87% dos produtores cadastrados nas 
feiras agroecológicas e pontos de comercialização direta na Grande Vitória.  
Portanto, fica nosso apelo e orientação quanto a importância da organização 
social rural”, ressaltou a coordenadora
Rachel Quandt Dias - Coordenadora Técnica do Incaper

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-09-2020) - Disponível 
em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0009/2020
O PRODEST torna público que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é a contratação de empresa 
(s) especializada(s) na prestação de serviços técnicos 
contínuos de manutenção para o Datacenter do 
Governo do Estado do Espírito Santo, situado no 
PRODEST, com fornecimento de todos os materiais 
originais e de primeiro uso.
O Edital pode ser obtido acessando o site: 
www.compras.es.gov.br ou através do endereço de 
email: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 
3636-7158.
Processo: 2020-92P76
Abertura: 01/10/2020 às 10:00hs.
Vitória/ES 17 de setembro de 2020.

 Comissão de Licitação
 PRODEST 

AVISO

REFERENTE EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 

013/2020
TORNAR SEM EFEITO

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado 
do Espírito Santo – DER-ES, resolve tornar sem 
efeito, o aviso publicado no Diário Oficial DIO-ES e no 
Jornal O Metro no dia 28/08/2020, referente à licitação 
em epígrafe.

Vitória, 17 de setembro de 2020.

ENGº LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, 
conforme art. 6, § 1º, do Decreto Nº 4410-R/2019

A empresa S.A Gestão de Serviços Especializados 
E i r e l i  t o r n a  p ú b l i c o  q u e  r e q u e r e u  à 
SEMAM/ARACRUZ, através do processo nº 
6676/2018, renovação da Licença Ambiental de 
Regularização - LAR n° 017/2018, para as 
atividades de Armazenamento Temporário de 
Resíduos Inertes (Classe II B), Manutenção 
Mecânica, Lavagem e Abastecimento de Veículos 
(Não Revendedor) Por Tanque Aéreo, no 
endereço , Rodovia Luiz Theodoro Musso, nº 903, 
Bairro de Carli, CEP 29.194-004, Município de 
Aracruz/ES

  

 

 


