
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 23/07/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

014/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 13:00 horas do dia 
29/07/2020, de acordo com Lei 13.979/2020, art. 4º -G, Licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços – Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de 
Oxigênio Medicinal, a pedido da SEMUS. Proc. 2325/2020. Local de realização: 
www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br 
ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0500001.02.0011

Luana Guasti
Pregoeira

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 042/2020 – Pregão Presencial nº 026/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para locação de 
impressoras Multifuncional laser monocromática A3, Multifuncional colorida e 
Multifuncional laser ou led colorida, incluindo acessórios, suprimentos, 
insumos/consumíveis (toner, cilindro), assistência técnica/manutenção (com 
fornecimento de peças e componentes), exceto papel, software de gerenciamento de 
impressões/cópias efetivamente realizadas, bem como quaisquer outros elementos 
necessários à prestação dos serviços, para atender a todas as secretarias do Município de 
Ibatiba-ES. Data: 05/08/2020 - 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.

AÇÃO
Governador do Estado visita comunidade da Piedade em Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no bairro Piedade, em Vitória, na 
tarde de terça  (21), para visitar o local onde será construído o Memorial da Paz na 
comunidade. Casagrande visitou ainda o Destacamento de Polícia Militar (DPM) do bairro, 
que atualmente passa por obra de melhoria, e participou de uma ação do eixo social do 
Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com a distribuição de kits de alimentação e 
máscaras, além da adoção de medidas de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) 
junto aos moradores. “Viemos fazer uma visita para ver o trabalho realizado pelo Governo 
do Estado e pela Prefeitura de Vitória, de forma integrada com a comunidade. São ações 
de curto e médio prazo não somente na área da segurança pública, mas também com 
políticas sociais, com projetos importantes, que impactam diretamente a quem mais 
necessita. São dois pilares que precisamos ter em áreas mais vulneráveis: proteção 
policial e políticas sociais. Estes são eixos do nosso Programa Estado Presente”, afirmou o 
governador.
A ação acontece no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Carlita Corrêa Pereira e 
também na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EmefTi) 
Anacleta Schneider Lucas, no bairro Fonte Grande. No local, também estão distribuídas 
cartilhas informativas e orientação sobre violência doméstica. A distribuição dos 
donativos seguiu na quarta (22), de 8h às 11 e das 13h às 18h.
"O Governo do Estado tem olhado com muito carinho e cuidado para as comunidades 
carentes, ainda mais nesse período difícil devido à pandemia, em especial, aos moradores 
da Piedade. Os ataques covardes que ocorreram fragilizaram muito àquelas pessoas e 
agora estamos buscando trazer de volta a estima desses moradores".
Coronel Alexandre Ramalho
Secretário da Segurança Pública e Defesa Social
 “Esta é uma importante ação do Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura de 
Vitória na Piedade. Estamos aliando ações de cidadania, como distribuição de cartilhas e 
orientações com relação às garantias de direitos, com ações de prevenção à Covid-19. 
Vale destacar que, via eixo social do programa Estado Presente, o Governo está em 
constante diálogo com a comunidade para fortalecimento de diversas ações no território”, 
disse a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo. Também participaram da 
visita, os secretários de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre 
Ramalho, e da Casa Militar, coronel Aguiar; o comandante-geral da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, coronel Douglas Caus; além de lideranças comunitárias. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 10/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0028
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
11/08/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços técnicos profissionais de engenharia, para elaboração de estudos e projetos executivos e complementares 
para construção de uma creche, em terreno com área de total 1.237,75m², e área total a ser construída de 1.098,29m².
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 22/07/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por 
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÙDE torna público o resultado do 
julgamento da habilitação da Tomada de 
Preços acima citada, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para execução 
de Reforma e Ampliação da Unidade 
Básica de Saúde Acioli.
L ic i tantes  INABILITADAS:  BS 
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES 
EIRELI, QUALITY CONSTRUTORA EIRELI – 
ME e JDJ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 
LTDA.
Licitante HABILITADA:  RENOVA 
CONSTRUÇÕES LTDA ME, CONSTRUTORA 
SANTO AMARO EIRELLI, EA PROJETOS E 
C O N S T R U Ç Õ E S  L T D A ,  I L H A 
CONSTRUÇÕES LTDA, CUCO COMERCIAL, 
PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA, COMAN CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA EPP, CONSTRUTORA 
VIA NORTE LTDA, ATN CONSTRUÇÕES E 
L O C A Ç Õ E S  L T D A  M E  e  P O A R 
REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EM GERAIS EIRELI.
F icam as empresas devidamente 
notificadas para, caso queiram, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir desta publicação.
João Neiva, 23 de julho de 2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente CPL PMJN

AÇÕES DE GOVERNO
Governo vai investir R$ 150 milhões em 

saneamento para Aracruz

O Governo do Estado assumiu, por meio da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(Cesan), os sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário da orla de Aracruz. As obras 
de sistema de reforço no abastecimento de água de 
Santa Cruz e adjacências já foram iniciadas e têm a 
previsão de serem concluídas em quatro meses. A 
companhia inicia a prestação dos serviços de 
abastecimento de água e coleta e tratamento de 
esgoto a partir do dia 1º de agosto. A Cesan é 
responsável pelos serviços de saneamento em 53 
dos 78 municípios capixabas.
Em solenidade virtual, o governador Renato 
Casagrande destacou que serão investidos R$ 150 
milhões ao longo dos 30 anos de concessão. “Não 
existe desenvolvimento sem água. Quando fizemos o 
acordo para que a Cesan assumisse a parte litorânea 
da cidade, foi um passo importante para realizar esse 
i nves t imento .  Essa  reg ião  necess i t a  de 
investimentos para dar suporte aos grandes 
empreendimentos, além do turismo que é muito 
forte, e garantir o atendimento de qualidade aos 
moradores”, afirmou. Casagrande prosseguiu: 
“Temos feito investimentos estratégicos em Aracruz 
e vamos continuar com as obras estruturantes, pois 
o município é fundamental para o desenvolvimento 
do nosso Estado. Uma cidade que gera muitas 
oportunidades com os grandes empreendimentos 
que recebe. Água é fundamental e a gente necessita 
ter consciência da preservação dos recursos 
na tu ra i s .  É  impo r t an t e  avança rmos  no 
desenvolvimento, mas preservando o meio 
ambiente”.
Renato Casagrande - Governador
O diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis 
(Cael), lembrou que a empresa completa 53 anos de 
atividades em 2020, expandindo sua operação ao 
assumir um novo sistema. “Um momento 
emblemático para a história da companhia, para 
Aracruz e para o nosso Estado. A assinatura do 
Contrato de Programa com o município aconteceu 
em março deste ano e quatro meses depois a equipe 
está em campo trabalhando para o início das 
operações na cidade”, disse.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-
0 7 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EDUCAÇÃO
Leandro Karnal é o convidado 

da Live formadora da Vivescer

A Secretaria da Educação (Sedu), por 

meio do Termo de Cooperação firmado 

c om  o  Conse l ho  Na c i ona l  d e 

Secretários de Educação (Consed), 

realiza nesta quinta-feira (23), às 19 

horas, um bate-papo com o historiador 

e professor pela Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), Leandro 

Karnal.
A transmissão da Live será pelo 

Facebook da Vivescer, que é uma 

p l a ta fo rma  g ra tu i t a  de  apo i o 

pedagógico e desenvolvimento da 

d imensão  soc ioemoc iona l  dos 

docentes das escolas estaduais e 

municipais do Espírito Santo. O tema a 

ser abordado será “Por uma vida com 

sentido para professores”.

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (22-07-2020) - 

Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO

O DER-ES torna público que Obteve do IEMA as 
seguintes licenças ambientais:

- Processo N° 28377036, Licença Ambiental de 
Regularização Nº 02/2018, referente à operação da 
rodovia ES-375, trecho “Vargem Alta - Prosperidade”, 
município de Vargem Alta.

- Processo N° 41624432, Licença de Operação Nº 
112/2020, referente à operação da rodovia ES-080 
(Variante de Colatina), trecho “entroncamento com BR-
259 (Contorno) ao entroncamento ES-080 (Ponte do 
Pancas)”, município de Colatina.

- Processo N° 41749782, Licença de Operação 
Corretiva Nº 25/2020, referente à operação corretiva 
da rodovia ES-289, trecho “São Gabriel (Camará) – 
Atílio Vivácqua”, municípios de Atílio Vivácqua e Muqui.

- Processo N° 42095379, Licença de Operação Nº 
78/2020, referente à operação da rodovia ES-486, 
trecho “Gironda - Itaóca”, município de Cachoeiro de 
Itapemirim.

- Processo N° 43950485, Licença Ambiental de 
Regularização Nº 09/2020, referente à operação da 
rodovia ES-080, trecho “Ponte do Pancas – 
Entroncamento com ES-137 (Para São Domingos do 
Norte”, municípios de Colatina e São Domingos do 
Norte.

- Processo N° 46006842, Licença Ambiental de 
Regularização Nº 22/2019, referente à operação da 
rodovia ES-261, trecho “Laranja da Terra – Joatuba - 
Itarana”, municípios de Laranja da Terra e Itarana.

- Processo N° 46397361, Licença de Operação Nº 
90/2020, referente à operação da rodovia ES-313, 
trecho “Pinheiros -  Sayonara”, municípios de Conceição 
da Barra, São Mateus e Pinheiros.

- Processo N° 59427108, Licença Ambiental de 
Regularização Nº 13/2020, referente à operação da 
rodovia ES-164/341, trecho “Alto Rio Novo - Pancas”, 
municípios de Alto Rio Novo e Pancas.

Vitória/ES, 22 de Julho de 2020

LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-Presidente do DER-ES


