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MUDANÇA
Sede administrativa do Idaf passa a funcionar no Centro de Vitória

A sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 

Santo (Idaf) passou a funcionar no Centro de Vitória, desde a última segunda-feira 

(29). A iniciativa contribui para o projeto de Constituição do Núcleo Administrativo do 

Governo na região central da Capital. A autarquia, assim como a Agência Estadual de 

Recursos Hídricos (Agerh), está acomodada no imóvel que abrigava a antiga C&A, no 

Edifício Trade Center. Com a mudança, Idaf e Agerh deixaram o imóvel localizado na 

Mata da Praia, passando a atender no Centro de Vitória. O imóvel para onde houve a 

mudança tem área de 4.093 metros quadrados e abrigará, ao todo, 257 servidores 

das duas autarquias. A transferência para a região reduzirá em R$ 857 mil, por ano, 

os gastos com aluguel das sedes. A ação representa também a valorização do centro 

histórico da cidade.
Para o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, além da mudança contribuir com o 

projeto de revitalização do Centro, o valor economizado poderá ser aplicado em 

outras áreas relacionadas às atividades do Instituto. “Ainda estamos concluindo a 

etapa de mudança, mas, como muitos serviços foram digitalizados por conta da 

pandemia, o atendimento não será prejudicado”, disse o diretor.

TRANSFERÊNCIAS - Além da Agerh e do Idaf, serão transferidas para o Centro de 

Vitória a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), 

a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Vitória e o Instituto Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). Atualmente, a Sedurb está alocada 

no centro empresarial de um shopping, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os principais 

motivos para a transferência de órgãos e autarquias para o Centro são proporcionar 

uma melhor integração entre as repartições estaduais, reduzir custos de aluguel, 

contribuir para a revitalização do bairro e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços 

públicos.
Lenise Loureiro - Secretária de Gestão e Recursos Humanos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0022
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 24/2020.
Objeto: Aquisição de material de expediente para atender as demandas da administração pública e secretarias 
vinculadas.
Vencedores: Agnes Comercial LTDA-ME nos lotes 2, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 41, 43, 44, 46, 47 e 
51, no valor total de R$31.083,06. Melo Distribuidora de Materiais EIRELI nos lotes 3, 4, 6, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 
24, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 54 e 55, no valor total de R$47.010,80. Moreira e Ribeiro 
Supermercado LTDA-EPP nos lotes 1, 5, 8, 9, 19, 31 e 37, no valor total de R$15.705,52. Multinfo Informática e 
Tecnologia LTDA-ME nos lotes 18, 39 e 45, no valor total de R$19.773,21. Pierre Alexandre Torres da Silva 
EIRELI no lote 40, no valor total de R$7.942,00.
Dores do Rio Preto/ES, 06/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0016
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 19/2020.
Objeto: Aquisição de equipamentos para atender as demandas dos agricultores familiares do Município de Dores do Rio 
Preto/ES.
Vencedor: Agrifama LTDA nos lotes 4 e 6, no valor total de R$29.150,00. Agro-Vale Muriaé Máquinas Agrícolas 
LTDA-EPP nos lotes 1 e 2, no valor total de R$38.700,00.  Implementos BH Máquinas Agrícolas EIRELI-EPP nos 
lotes 5, 7 e 8, no valor total de R$38.709,00. Sudeste Maquinas Equipamentos e Representações EIRELI ME no 
lote 3, no valor total de R$75.500,00. 
Dores do Rio Preto/ES, 06/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0014
O Município de Dores do Rio Preto/ES, tornam público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 16/2020.
Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.
Vencedores: Implementos BH Máquinas Agrícolas EIRELI no lote 2, no valor total de R$11.997,00. LS Tractor 
ASAP Comercio de Maquinas LTDA no lote 4, no valor total de R$110.000,00. Sudeste Máquinas Equipamentos 
e Representações EIRELI ME nos lotes 1 e 3, no valor total de R$125.500,00.
Dores do Rio Preto/ES, 06/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

Governo investe na melhoria de vias urbanas em Cachoeiro de 

Itapemirim

Mais mobilidade e segurança no tráfego nas vias urbanas de Cachoeiro de 

Itapemirim. Esse é o objetivo da ação do Governo do Estado, que vai investir R$ 

16.417.425,45 em obras de recapeamento da pavimentação asfáltica de vias 

urbanas em diversos bairros do município. Na última sexta-feira (03), o governador 

Renato Casagrande assinou, em solenidade virtual, o convênio de repasse dos 

recursos, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 

Urbano (Sedurb). “É a segunda vez que estou em Cachoeiro de Itapemirim nesta 

semana. A primeira foi pessoalmente para abrir o Hospital do Aquidaban e agora de 

forma virtual. Estamos assinando um convênio importante para uma cidade pólo, 

como é Cachoeiro, que recebe moradores de toda a região sul que vão a trabalho, 

estudo, fazer compras ou utilizar serviços, como na área da saúde. Estamos 

consolidando hoje um recurso para deixar a cidade com ainda mais infraestrutura e 

para que o cachoeirense tenha ainda mais orgulho da Capital Secreta do Mundo”, 

afirmou o governador Casagrande.
As 12 vias contempladas pelo convênio somam 14.643,50 metros de extensão. O 

projeto prevê a execução de 254.734,62 metros quadrados de obras de 

pavimentação, mais 31.972,52 metros de recuperação de meio-fio e 5.857,40 

metros quadrados de sinalização horizontal. “A realização desse serviço 

proporcionará a eliminação de buracos e a formação de alagamentos nas vias. 

Melhorando a fluidez e a segurança no trânsito, que contribuem para a qualidade de 

vida dos moradores e demais cidadãos”.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (06-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

RESTAURO E MODERNIZAÇÃO
Governo inicia elaboração do projeto de restauro do Teatro Carlos Gomes

O Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, recebeu, na última segunda-feira (29), 

uma visita técnica para início dos trabalhos de elaboração do projeto de restauro e 

modernização. Estiveram presentes, as equipes da Gerência de Memória e 

Patrimônio e da Gerência de Espaços e Articulação Cultural da Secretaria da Cultura 

(Secult), representantes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito 

Santo (DER-ES) e da empresa Arquistudio Arquitetura e Urbanismo, vencedora da 

licitação para elaboração do projeto técnico. A elaboração do projeto de restauro e 

modernização do Teatro Carlos Gomes foi pactuado no último dia 23 de junho, com a 

assinatura da Ordem de Serviço entre o Governo do Estado, por meio do DER-ES, e a 

empresa vencedora do certame.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (06-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES DE GOVERNO
Vila Velha: Governo investe mais de R$ 10 milhões no município

O Governo do Estado autorizou, quarta (01), a execução de obras de infraestrutura e a 

reforma de escolas em diversos bairros de Vila Velha. Serão investidos R$ 

10.049.101,00 nas intervenções. Os convênios e ordens de serviço foram assinados 

pelo governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual, transmitida ao vivo 

pelas redes sociais. As obras fazem parte de uma série de investimentos que estão 

feitos pelo Governo na primeira cidade do Espírito Santo. Casagrande também citou 

outras obras fundamentais no município canela-verde, como nas áreas de saneamento 

e macrodrenagem, além da expansão da Terceira Ponte, implantação do sistema 

aquaviário e o Portal do Príncipe. “São investimentos robustos que irão melhorar a 

qualidade de vida dos moradores de Vila Velha”, pontuou o governador. O evento virtual 

contou com a participação da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; dos 

secretários de Estado da Educação, Vitor de Angelo, e de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente; do diretor-presidente da Companhia 

Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Carlos Aurélio Linhalis (Cael); do prefeito 

de Vila Velha, Max Filho; de deputados federais e estaduais; além de vereadores e 

Secretaria de Saneamento, Habitação e desenvolvimento
Estamos aqui dando sequência aos investimentos em Vila Velha. A cidade está 

recebendo e receberá outras importantes obras. Estamos com mais de 40 escolas com 

obras em execução ou em fase de planejamento. Vários outros convênios também 

estão sendo realizados até pela importância e pelo tamanho de Vila Velha. Os 

investimentos também se destinam para a área social, como o repasse de 112 mil 

cestas básicas para os alunos da Rede Estadual.
Renato Casagrande - Governador do Estado
“O Governo tem dado grande importância para a Educação, tanto para a Rede Estadual, 

como para as municipais, com ações de regime de colaboração. Estamos anunciando, 

hoje, obras de reforma de duas escolas importantes de Vila Velha. Quero cumprimentar 

os diretores e toda equipe escolar das unidades escolares, que tanto almejam essas 

intervenções. A regularização das unidades, com relação ao combate e prevenção às 

situações de incêndio é uma das prioridades das intervenções que estamos fazendo na 

rede física das escolas”, ressaltou o secretário da Educação, Vitor de Angelo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (02-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


