PUBLICIDADE LEGAL
Vitória, 10/08/2020

(27) 3334-1737 / 99818-0223
AVISO DE ERRATA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o seguinte aviso de
errata referente ao subitem 1.2 do edital da licitação em epígrafe. ONDE SE LÊ: às 9h LEIA-SE: às 13h30min
Jerônimo Monteiro-ES, 07 de agosto de 2020.
Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

O Município de Marataízes - ES torna público que a partir do dia 11 de agosto de 2020 até o dia 08 de setembro de
2020, de 08:00 até as 16:30 horas, fará a abertura do CREDENCIAMENTO Nº. 000005/2020, Processo
Administrativo Nº. 050395/2019, objeto: CREDENCIAMENTO DE LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO PARA
RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REJEITOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- CLASSE A, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. Edital pelo Link:
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

RESUMO DE CONTRATO
Nº139/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0026
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Estrutura Comércio e Construções LTDA-ME.
Objeto: Contratação de empresa para construção e reforma de vestiário no campo de futebol Adailton Vilas Boas na
sede do município de Dores do Rio Preto/ES.
Valor: R$ 112.930,60.
Vigência: 180 Dias.
Dores do Rio Preto, 07/08/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

Marataízes - ES, 07 de agosto de 2020.
OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
O Município de Marataízes - ES, torna público a Retiﬁcação da TOMADA DE PREÇOS Nº. 000001/2020 - FMS,
Processo Administrativo Nº. 002007/2020, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO PONTAL, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. Passando a abertura para às 09:30 horas do dia 26 de agosto de 2020. Edital Retiﬁcado pelo Link:
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 Cidade Nova - Marataízes - ES.
Marataízes - ES, 07 de agosto de 2020.

DESENVOLVIMENTO
Governador autoriza obras na Rodovia ES-146 em Alfredo Chaves

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O município de Alfredo Chaves recebeu, quinta (06), o governador Renato Casagrande,
que anunciou mais de R$ 2 milhões em investimentos do Governo do Estado, por meio do
Departamento de Ediﬁcações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Foi dada a
Ordem de Serviço para a execução dos acessos ao bairro Macrina (Km 35,6) e à
comunidade de Cachoeira Alta (Km 36,9), na Rodovia ES-146. As obras incluem a
extensão da ciclovia entre os quilômetros 36,2 e 36,9 e a pavimentação do acostamento.
O investimento total será de R$ 2.194.181,98 e o prazo de execução é de 240 dias.
O governador também visitou as obras de reconstrução da cidade, como a ponte no
Centro do município. Foram investidos mais de R$ 50 milhões em obras emergenciais, em
virtude das fortes chuvas que atingiram o município no começo deste ano. Na ocasião, o
Governo do Estado se mobilizou para recuperar as cidades e dar suporte aos cidadãos que
tiveram suas vidas afetadas. A agenda inclui também visitas ao primeiro Centro de
Distribuição de Revsol (CDR), inaugurado no início do mês passado, e a empresa Sabor
Caseiro, que produz pães e bolos, além de participar das inaugurações da ponte de Gavião
e da Creche Comecinho de Gente, em Cachoeirinha.
Essa foi a primeira agenda externa para entrega de obras desde o início da pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19). Em decorrência das medidas de prevenção à doença, não
houve aglomerações nos locais das agendas oﬁciais. “Mesmo nesse momento de crise,
vamos continuar investindo nos municípios capixabas. Criamos o Fundo de Infraestrutura
para que possamos dar continuidade aos investimentos. Mantendo todas as medidas de
prevenção à doença, como o uso de máscara, de distanciamento social, reforçando o
pedido a todos para que não haja aglomeração, vamos retomando as visitas aos
municípios capixabas”, disse Casagrande.
Renato Casagrande
Governador

INCAPER
Pesquisa do Incaper é publicada em revista internacional
Os resultados sobre o fungo em tomateiros do Espírito Santo foram divulgados em junho
deste ano na conceituada revista internacional Phytoparasitica, que pública contribuições
originais de pesquisa com ênfase em novas abordagens no controle de pragas e doenças.
O trabalho de pesquisa foi realizado pelo ﬁtopatologista e pesquisador do Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hélcio Costa, em
parceria com pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EmbrapaHortaliças).
Descoberto em tomateiros de propriedades de Venda Nova do Imigrante, na região
serrana do Espírito Santo, o novo fungo tem o nome extenso: F. oxysporum f. sp. radicislycopersici.f. sp. radicis-lycopersici. Em 2019, segundo o pesquisador, também foi
constatada a presença do fungo em propriedades de Domingos Martins e Afonso Cláudio,
também na região serrana.
Lotado no Centro Regional de Desenvolvimento Rural Centro Serrano (CRDR Centro
Serrano), o pesquisador responsável explicou que o fungo é visível por causa de uma
esporulação branca que acontece no caule das plantas e que as fazem murchar. “Os
produtores achavam que era o mesmo fungo que causa a murcha do tomate. Mas, o novo
fungo relatado é diferente porque causa podridão na base do caule da planta e das raízes.”
Hélcio Costa
Pesquisador do Incaper
Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (07-08-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios

Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (07-08-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios

VIDEOCONFERÊNCIA
Soluções entregues pelo Prodest durante a pandemia da Covid-19

POLÍTICA SUTENTÁVEL
Detran|ES reverte renda do descarte de papéis para associação

Tasso Lugon (Diretor-presidente do Prodest) detalhou todas as soluções desenvolvidas pelo
Prodest para o Governo capixaba. “Os webinars promovidos pelo GTD.GOV têm sido muito
importantes para o compartilhamento de informações e soluções na área de TI. Esse foi mais
um evento em que pude apresentar como o trabalho desenvolvido no Prodest contribuiu para
o enfrentamento da pandemia no Espírito Santo, e que fez com que o estado fosse destaque
em relação à transparência de dados.”
Tasso Lugon Diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Espírito Santo (Prodest)
Os outros estados painelistas da videoconferência realizada pelo GTD. GOV, na terça-feira,
foram Amapá, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em videoconferência promovida pelo
Grupo de Trabalho de Transformação Digital dos Governos Estaduais e Distrital – GTD.GOV –,
na última terça-feira (04), o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Espírito Santo
(Prodest), Tasso Lugon, que também é presidente do Conselho da Associação Brasileira de
Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), apresentou o
trabalho realizado pelo Instituto no Espírito Santo, desde o início da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19).
Como um dos representantes da região Sudeste, no Painel Estratégias e Resultados:
processos, estrutura, serviços e inteligência no combate à crise da Covid-19 nos Estados e no
Distrito Federal, Tasso Lugon detalhou todas as soluções desenvolvidas pelo Prodest para o
governo capixaba, como o Portal do Coronavírus (coronavirus.es.gov. br); os Painéis de
Business Intelligence Microsoft Power BI: Covid19, de Contratos e Despesas, e de Isolamento
Social; a página do ES Solidário; o App EscoLAR; o acesso via Rede Privada Virtual (VPN) para
trabalho remoto dos servidores públicos; e solução de videoconferência. Também
participaram da videoconferência, a convite do diretor-presidente do Prodest, a
subsecretária de Estado de Controle e Transparência, Mirian Sacramento; a diretora Técnica
do Prodest, Marcianne Lima; a subgerente de Sistemas da Informação do Prodest, além da
gerente e da subgerente de Sistemas da Informação do Prodest, Camila Zacche e Aline
Nogueira, respectivamente, que foram as responsáveis por coordenar os projetos de
Business Intelligence desenvolvidos pelo Instituto.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) fez, na última
quarta-feira (05), a entrega simbólica da doação de R$ 10.905,00, resultante da
eliminação de papéis de documentos que ultrapassaram o limite de tempo de guarda e
foram descartados pela Autarquia. Toda a renda proveniente do descarte foi revertida
para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e Economia Solidária do
Município da Serra (Recuperlixo), que utilizará o recurso para o custeio da entidade.
No total, foram eliminadas 18.288 caixas-box do acervo do Detran|ES, o que equivale a
36.500 quilos de papel contendo documentos do período de 2002 a 2013, relacionados ao
atendimento ao público para Registro e Licenciamento de veículos e emissão de Registro
Nacional de Carteira de Habilitação.
Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (07-08-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios

ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Detran|ES implanta exame teórico digital em Mimoso do Sul e Alegre
Os municípios de Mimosos do Sul e Alegre passarão a contar com Sala de Exames Teóricos digital do Departamento Estadual de
Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) a partir do mês de agosto. Com isso, os candidatos passarão a fazer as provas teóricas de
trânsito no formato digital e não mais em papel nas unidades do órgão desses municípios, o que representa um grande avanço
tecnológico na qualidade do atendimento ao cidadão. O agendamento das provas teóricas para esses municípios já está disponível na
área de Habilitação do site do Detran|ES e pode ser feita pelos candidatos ou pelos Centros de Formação de Condutores (CFC).
Em Alegre, os exames teóricos na sala digital começarão a ser aplicados no próximo dia 11 de agosto e a estrutura atenderá também os
candidatos do município de Jerônimo Monteiro. A Sala de Exames Teóricos Digital de Mimoso do Sul atenderá também aos municípios
de Muqui e Apiacá e as provas têm início previsto para o dia 12 de agosto. “A oferta dos exames teóricos digitais nesses municípios
segue a programação de implantação prevista pelo órgão dentro do programa Detran 100% Digital. Com isso, os moradores terão um
exame mais moderno, seguro e com resultado imediato”, destaca o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.
PROVA DIGITAL - A ampliação da oferta de exames teóricos no formato digital visa a levar a tecnologia até o cidadão, proporcionando
um serviço mais eﬁciente e seguro, e faz parte do programa Detran 100% Digital. O exame teórico no formato digital é feito no
computador e o candidato toca na resposta diretamente na tela do monitor. Após responder todas as questões, a correção é automática,
e o candidato recebe o resultado da prova. É importante salientar que o candidato não precisa ter domínio sobre informática, e que toda
a prova é acompanhada por um proﬁssional, para caso de dúvidas quanto à utilização do equipamento.

Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (06-08-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios
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