PUBLICIDADE LEGAL
Vitória, 17/06/2020

(27) 3334-1737 / 99818-0223
EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 255/2019.TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA: SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.
CNPJ: 21.686.473/0001-64. ENDEREÇO: Rua Adenir Gonçalves Ferreira, 35, Novo Horizonte, Ibatiba/ES - CEP:29.395-000.
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 6ª do citado Contrato, conforme solicitado no Processo
Administrativo nº. 1997 de 04 de Junho de 2020. VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 84(oitenta e quatro) dias o prazo para execução dos
serviços referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 255/2019, tendo seu término prorrogado para o dia 11 de Setembro de
2020. DATA DA ASSINATURA: 16 de Junho de 2020.
Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
O Município de Linhares, Estado do
Espírito Santo, através da Comissão
Permanente de Licitação, designada pela
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019,
torna público para conhecimento dos
interessados o resultado da
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020, referente
a Proposta de Preços.
EMPRESA DESCLASSIFICADA: D.
FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
AMBIENTAIS EIRELI EPP. Os autos
encontram-se com vistas franqueadas. A
Comissão Permanente de Licitação
informa ainda, que abre-se o prazo legal
para interposição de recursos. Cód.
C i d a d E S C o n t r a t a ç õ e s :
2020.042E0600008.01.0002
Linhares-ES, 16 de junho de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000007/2020
O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado
da Tomada de Preços, em epígrafe, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA,
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA, LOCALIZADO NA LADEIRA DA IGUALDADE, CENTRO, NO
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, realizado no dia 25 de março de 2020. VENCEDOR: Empretec Multiserv Ltda EPP, no
valor de R$ 208.979,27 (duzentos e oito mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos).
Jerônimo Monteiro, 16 de junho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020
O Município de Linhares-ES, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna
público que realizará às 14:00 horas, no
dia 10 de julho de 2020, licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº.
011/2020, do tipo menor preço,
objetivando a Contratação de empresa
especializada para executar as obras de
construção de Capela Mortuária na
Avenida Benevenuto Zorzanelli, no
Distrito de Bebedouro, neste Município. O
edital e seus anexos estarão à disposição
no site oﬁcial do Município, no endereço
eletrônico www.linhares.es.gov.br, sem
custo ou poderá ser adquirido na sede da
Prefeitura Municipal mediante o
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez
reais).
Cód. CidadES Contratações:
2020.042E0600002.01.0003
Linhares-ES, 16 de junho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA TOMADA
DE PREÇOS Nº 007/2020
O Município de Linhares, Estado do
Espírito Santo, através da Comissão
Permanente de Licitação, designada pela
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019,
torna público para conhecimento dos
interessados o resultado de Habilitação da
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.
EMPRESAS HABILITADAS: CORRADI
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
RADANA CONSTRUÇÕES LTDA EPP,
VILTAC SERVIÇOS LTDA, SANTA MARIA
ENGENHARIA EIRELI EPP e STYLLO
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
EIRELI. Os autos encontram-se com vistas
franqueadas. A Comissão Permanente de
Licitação informa ainda, que abre-se o
prazo legal para interposição de recursos.
Cód. CidadES Contratações:
2020.042E0600019.01.0003
Linhares-ES, 16 de junho de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

ENTREGA DE MATERIAL
CEET Vasco Coutinho realiza entrega
de atividades para alunos
O Centro Estadual de Educação Técnica
(CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha,
tem 1.342 alunos matriculados e, desse
total, 121 não têm acesso à internet em
casa. Pensando nisso, a diretoria da
escola técnica faz entregas das
atividades estudantis na casa dos
estudantes que se autodeclararam sem
acesso à plataforma digital para
acompanhar as aulas on-line. Os alunos
também podem buscar as atividades na
secretaria escolar do CEET.A novidade
teve início no dia 22 de maio, data da
primeira vez que o Centro Técnico
disponibilizou os materiais para estudo
impressos para os alunos. Desde então,
a ação já foi realizada duas vezes. A
segunda aconteceu no dia 08 de junho e
a terceira já tem data marcada para o
dia 19 deste mês. “A ideia surgiu a partir
de relatos de coordenadores sobre a
diﬁculdade de alunos em acompanhar
as aulas on-line. A partir disso levamos
a sugestão à Gerência de Educação
Proﬁssional da Secti que abraçou a
ideia. Depois montamos a logística para
fazer as entregas.”
Devido à necessidade de
distanciamento social imposta pela
pandemia do novo Coronavírus (Covid19) no Espírito Santo, as aulas
presenciais nos Centros Estaduais de
Educação Técnica (CEETs) Vasco
Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz
Silva, em João Neiva, foram suspensas.
A decisão se refere ao Decreto 4597-R
do dia 16 de março de 2020, que
instituiu o Estado de Emergência em
Saúde Pública decorrente da pandemia
da doença. Para os alunos não serem
prejudicados, a Secretaria da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Educação
Proﬁssional (Secti), fundamentada na
Lei 9394/96 (Art. 35, Inciso IV,
Parágrafo 8°), deﬁniu que os
professores disponibilizassem
atividades no Portal do Aluno e outras
plataformas digitais.
Fonte: Diário Oﬁcial do estado do
espírito Santo (16-06-2020) Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios

ATUAÇÃO
Veja como pesquisadores e Fapes estão atuando durante pandemia
As atividades presenciais nas instituições de ensino e pesquisa do Espírito Santo estão, no geral,
suspensas há quase três meses. Mesmo assim, diversos professores, pesquisadores, bolsistas de
vários níveis e outros proﬁssionais seguem realizando atividades cientíﬁcas, tecnológicas e de
inovação, inclusive no combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Estado. Entre as
iniciativas estão a recuperação de respiradores hospitalares, a produção e a distribuição de álcool em
gel, além das chamadas públicas para apoio a propostas emergenciais lançadas pelas instituições.
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou o Edital 03/2020 –
Demanda Induzida Covid-19, que ﬁcou aberto para submissão de propostas de 29 de abril a 13 de
maio de 2020. A chamada pública destinará até R$ 1,8 milhão para o desenvolvimento de pesquisas.
"A Fapes tem procurando se ajustar ao momento atual e às mudanças que a pandemia causa na
sociedade, dando celeridade a processos burocráticos, como nos procedimentos de inscrição e
avaliação do edital de apoio a pesquisas contra a Covid-19." Denio Rebello Arantes/Diretorpresidente da Fapes
Semanalmente, o comitê de avaliação da chamada pública, composto pela equipe técnica da
Fundação, se reúne on-line com participação de representantes de órgãos do Governo do Espírito
Santo, pesquisadores e empreendedores. O comitê é presidido pela diretora técnico-cientíﬁca da
Fapes, Denise Rocco de Sena. Apesar de alguns eventos acadêmicos programados para o período
terem sido cancelados, há outros que foram readaptados para o formato eletrônico, com transmissão
pela internet.
Seminário on-line de pesquisas para o SUS:
Após o primeiro ano de trabalho, os coordenadores dos oito projetos selecionados pelo Edital
25/2018, do Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS), apresentaram o
andamento das pesquisas no primeiro Seminário de Acompanhamento e Avaliação Parcial. Devido às
restrições de distanciamento social, necessárias durante a pandemia da Covid-19, doença provocada
pelo novo Coronavírus, as atividades foram realizadas por meio de videoconferência nos dias 15 e 16
de abril. O evento foi organizado pela Fapes, com abertura realizada pela diretora técnico-cientíﬁca,
Denise Rocco de Sena, e mediação da assessora técnica Rosa Trevas Azevedo. Foram apresentadas
pesquisas sobre atenção primária à saúde, monitoramento de recém-nascidos, enfrentamento ao
câncer de boca, entre outros assuntos.
Para alinhar os objetivos e fazer ajustes com o objetivo de melhor atender ao SUS, o seminário contou
com a participação de consultores que ﬁzeram considerações sobre os rumos das pesquisas.
Acompanharam as apresentações a pesquisadora Dalia Elena Romero Montilla, professora e vicecoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS) da
Fundação Oswaldo Cruz, e o professor dos programas de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e
em Saúde Coletiva da Ufes José Geraldo Mill, também gerente de Ensino e Pesquisa no Hospital
Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam).
Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (15-06-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios
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AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA N°001/2020
O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES,
através do Presidente da CPL, sob o decreto 4.680/2020,
comunica aos interessados que ﬁca SUSPENSO “SINE
DIE” a Concorrência n° 001/2020, cujo objeto é o Registro
de Preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de levantamento
de dados imobiliários municipal, compreendendo a revisão e
atualização do código tributário municipal – Lei Municipal
nº 047/1997, elaboração da planta genérica de valores
(PGV), cadastro e recadastro físico-imobiliário “In Loco” da
área urbana e de expansão urbana, atualização, manutenção e
suporte do sistema de informações geográﬁcas (SIG),
treinamento e suporte aos servidores.
São Roque do Canaã, 18/05/2020
Pedro de Alcântara Soares
Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº
027/2019
O Município de Linhares, Estado do
Espírito Santo, através da Comissão
Permanente de Licitação, designada pela
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019,
torna público para conhecimento dos
interessados o resultado da
CONCORRÊNCIA Nº 027/2019, conforme
abaixo:
Empresa Vencedora: GOLDEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI EPP.
A Comissão Permanente de Licitação
informa ainda, que abre-se o prazo legal
para interposição de recursos.
Linhares-ES, 16 de junho de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

TRANSPORTE COLETIVO
Aplicativo ÔnibusGV já recebeu mais
de sete mil denúncias
Nos primeiros 15 dias de funcionamento das
ferramentas de denúncia de não uso de
máscara e de lotação nos coletivos, o
aplicativo ÔnibusGV recebeu mais de sete
mil denúncias. Cerca de 60% são referentes
a passageiros sem máscara nos ônibus e nos
terminais. Em relação à lotação, o aplicativo
registrou cerca de 2.300 denúncias.
O Terminal Laranjeiras, na Serra, foi o que
mais recebeu denúncias do não uso de
máscara (17%), seguido dos terminais
Campo Grande, em Cariacica (16%); Vila
Velha (15%) e Carapina (14%). Já as linhas
que mais registraram denúncias foram: 591
- Terminal Campo Grande x Serra (3,4%);
525 - Terminal Itacibá x Terminal Vila Velha
(3,1%); 535 - Terminal Carapina x Terminal
Campo Grande, via Jardim América (3,1%);
e 507 -Terminal do Ibes x Terminal
Laranjeiras (3,6%).
Já em relação à lotação, as linhas que
receberam mais denúncias de passageiros
em pé foram 591 Terminal Campo Grande x
Serra (5,7%); 525 - Terminal Itacibá x
Terminal Vila Velha (4,6%); 507 - Terminal
do Ibes x Terminal Laranjeiras (3,6%) e 518
-Terminal Carapina x Terminal Ibes, via
Seraﬁm Derenzi (3,5%).
O diretor-presidente da Companhia
Estadual de Transportes Coletivos de
Passageiros do Estado do Espírito Santo
(Ceturb-ES), Raphael Trés, explicou que
com base nesses dados, a equipe técnica a
Companhia já está analisando a operação
dessas linhas para veriﬁcar se o problema é
recorrente ou pontual para realizar as
devidas adequações.
Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito
Santo (16-06-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios
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