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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0008/2020

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo - IDAF torna público que fará realizar 
licitação sob a modalidade de “Pregão Eletrônico”, tipo 
menor preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, conforme Processo 
nº 2020-8X4R7, pelo site www.compras.es.gov.br.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 
14:00 do dia 06/08/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 19/08/2020 às 
10:00.
Informações pelo e-mail cpl@idaf.es.gov.br
Vitória, 04 de agosto de 2020.

Marta Maria Abaurre Quintão
Pregoeira CPPE / IDAF

COVID-19
Secretaria da Saúde apresenta resultados da 

segunda fase do Inquérito Sorológico

Foram realizadas 8.374 testagens entre a 
população sorteada, em 13 municípios capixabas 
“Diferente do primeiro inquérito, as amostras do 
segundo são adequadas para uma leitura por 
município”, explicou o secretário. O estudo aponta 
uma prevalência estadual de 6,52% (262 mil 
capixabas), sendo de 7,29% na Grande Vitória e 
4,25% no interior. “O resultado nos surpreendeu 
porque há uma redução estat ís t ica na 
prevalência, se comparado com as demais fases 
do inquérito.”
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde
Confira o resultado completo: 
https://saude.es.gov.br/

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
(05-08-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES DE GOVERNO
Obras do complexo viário do Portal do Príncipe são iniciadas em Vitória

Tiveram início terça (04) as obras do complexo viário do Portal do Príncipe, em Vitória. Um conjunto  de 

intervenções viárias que vão melhorar o trânsito na chegada à Capital pela Segunda Ponte. O governador 

Renato Casagrande esteve no canteiro de obras para acompanhar o início dos trabalhos, acompanhado pelo 

secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e pelos engenheiros responsáveis. O 

governador Casagrande lembrou que, além da implantação e alargamento de vias, o projeto contempla uma 

série de melhorias para a região.
O secretário Fábio Damasceno lembrou que o Governo do Estado iniciou as intervenções no ano de
2014, mas o contrato acabou sendo cancelado pela administração seguinte. “Por isso foi necessário fazer uma 

nova licitação. Então, aproveitamos para revisar e fazer melhorias no projeto para não só entregar uma 

melhoria viária, mas também um equipamento público para atividade de lazer e esportiva para a população do 

entorno”, disse. As intervenções no Portal do Príncipe são umas das obras prioritárias do Governo do Estado na 

área da mobilidade e vão beneficiar tanto quem chega à Vitória via Segunda Ponte, quanto a comunidade que 

mora ou frequenta a região. As obras do Portal do Príncipe foram contratadas via Regime Diferenciado de 

Contratação Integrada. Assim, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora do processo licitatório 

desenvolve os projetos e executa a obra. Além da implantação e alargamento de vias, o anteprojeto também 

prevê uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação; implantação de praças, quadras 

poliesportivas; parquinho; academia ao ar livre, etc. Também serão realizadas melhorias nos acessos e saídas 

do porto, permitindo que ele opere 24 horas por dia.
Vamos transformar essa região sul de Vitória, incluindo áreas de lazer e de esportes. A Avenida Alexandre 

Buaiz vai passar a ter seis faixas em um investimento de 42 milhões de reais, facilitando o fluxo de veículos de 

quem vem de Vila Velha pela Cinco Pontes e de Cariacica pela Segunda Ponte. É uma obra importante não 

somente para a Capital, mas para toda Região Metropolitana.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-08-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

RESUMO DE CONTRATO
 Nº137/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0025
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: PAMEG CONSTRUTORA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra pavimentação e drenagem 
de vias urbanas, no município de Dores do Rio Preto/ES.
Valor: R$ 15.184,35.
Vigência: 90 Dias.
Dores do Rio Preto, 05/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 19 de agosto de 
2020, fará a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000001/2020, Processo 
Admin i s t ra t i vo  Nº .  003754 /2020 ,  ob je to :  AQUIS IÇÃO DE 01  (UMA) 
RETROESCAVADEIRA 4 X 4, 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA E 02 (DUAS) GRADES 
ARADORAS, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA. O Edital estará disponível nos Links: 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, https://www.licitacoes-e.com.br, E-
mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens 
Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Início de Entrega das Propostas: Dia 05 de agosto de 2020.
Abertura das Propostas: Às 09:30 horas do dia 19 de agosto de 2020.
Início da Sessão de Disputa: Às 10:30 horas do dia 19 de agosto de 2020.

Marataízes - ES, 05 de agosto de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 20 de agosto de 
2020, fará a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000002/2020, Processo 
Administrativo Nº. 046014/2019, objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E PESCA.  O  Ed i ta l  es ta rá  d ispon íve l  nos  L inks : 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, https://www.licitacoes-e.com.br, E-
mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens 
Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Início de Entrega das Propostas: Dia 05 de agosto de 2020.
Abertura das Propostas: Às 09:30 horas do dia 20 de agosto de 2020.
Início da Sessão de Disputa: Às 10:30 horas do dia 20 de agosto de 2020.

Marataízes - ES, 05 de agosto de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS 
A Secretaria Municipal de Saúde de 
Linhares-ES, em conformidade com a Lei 
Complementar nº: 141/2012, art. 36, § 
5º, comunica a toda sociedade civil 
organizada, bem como a todos os 
cidadãos do Município de Linhares-ES, 
conforme publicação no DIO/ES de 
23.07.2020, da realização de Audiência 
Pública de Prestação de Contas do 1º 
Quadrimestre/2020, a ocorrer por meio de 
videoconferência (ZOMM) – ID 823 4472 
6265, SENHA: 836 384, no dia 11 de 
Agosto de 2020, a partir das 17h, de 
acordo com o disposto na Lei citada.

Linhares/ES, 04 de Agosto de 2020
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Secretário Municipal de Saúde

Linhares-ES

COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS 
A Secretaria Municipal de Saúde de 
Linhares-ES, em conformidade com a Lei 
Complementar nº: 141/2012, art. 36, § 
5º, comunica a toda sociedade civil 
organizada, bem como a todos os 
cidadãos do Município de Linhares-ES, 
conforme publicação no DIO/ES de 
23.07.2020, da realização de Audiência 
Pública de Prestação de Contas do 3º 
Quadrimestre/2019, a ocorrer por meio de 
videoconferência (ZOMM) – ID 818 9074 
6162, SENHA: 414445 , no dia 06 de 
Agosto de 2020, a partir das 17h30m, de 
acordo com o disposto na Lei citada.

Linhares/ES, 04 de Agosto de 2020
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Secretário Municipal de Saúde

Linhares-ES

AVISO EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020

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 25 (vinte e cinco) do mês 
de agosto 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 
Espírito Santo, licitação, na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, no tipo “menor preço”, no regime de 
empreitada por preço unitário, visando à contratação de 
Empresa para Execução dos Serviços de Construção de 
duas Obras de Arte Especiais na Rodovia ES-356, Km 1,6 
e Km 5,6 do trecho Rio Bananal – Panorama, 
respectivamente com 15,0 e 14,0 m de extensão, sob 
jurisdição da Superintendência Executiva Regional III 
(SR-III) do DER-ES, denominadas pontes sobre o Rio 
Panorama, conforme descrito na planilha orçamentária e 
Termo de Referência, anexos ao presente Edital.  
Cópias do referido Edital de Tomada de Preços 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, 05 de agosto de 2020

ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES

Alexandre Buaiz Neto, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 005, faz saber a quem pos-
sa interessar que, devidamente autorizado pela  Banestes Seguros, venderá, em Público Leilão, dia 07 de 
agosto de 2020 (sexta-feira), às 14h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, bens 
considerados inservíveis com mais de um ano de uso, tais como Veículos Sinistrados: Fiesta/14, OYE8H43, 
9BFZD55J2EB723764; Renegade/15, PPE4420, 988611152GK00 5324; Logan/11, OCY5E 18, 93YLS-
R7UHBJ869081; Corolla/03, MUX2F88, 9BR53ZEC138506800; Voyage/14, PPE1D56, 9BWDB45U1FT090111; 
Prisma/16, PPM4D24, 9BGKT69R0GG242628;  Siena/12, ODQ4I81, 9BD197132D32D3062337; Cruze/12, OD -
J5A67, 9GPB69M0CB322063; Prisma/17, PPU3H95, 9BGKT69V0JG149505; Siena/11, OCY9F86, 9BD17277 
EC3592710; UP/18, QRB5E71, 9BWAH412XJT549117; Ranger/10, MTS5266(sucata); Ka/19, QRF1B52(su-
cata); Corolla/13, LTV4712(sucata); Parati/09, MSY1759(sucata); Corolla/14, PPC5859(sucata); Gol/02, DI-
B7G98(sucata); Civic/04, MPZ9962(sucata); Gol/09, MSO4290(sucata); Ka/14, PPB1401(sucata); Creta/17, 
PPY0992(sucata); Strada/18, PPZ5B28(sucata); Pajero/11, OCY8861(sucata); Logan/14, AYO8215(sucata); 
Uno/11, HGP6E71(sucata); Gol/11, MTT1938(sucata); Gol/15, PPC3644(sucata); Celta/12, ODK4570(sucata); 
HB20/14, KWN6691(sucata); Ecosport/13, OVI6117(sucata).          

DESENVOLVIMENTO
Governo anuncia obras e entrega barragens em Itarana e Itaguaçu

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou, terça 
(04), a Barragem Penedo, localizada em Itarana e a Barragem do Triunfo, em Itaguaçu. Durante a solenidade virtual, transmitida ao vivo 
pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande também anunciou novas obras para os dois municípios, respectivamente, a 
reforma e construção do castelo d'água da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof.ª Aleyde Cosme e da 
reforma e revitalização da Praça Dr. Democrates Frizzera Coelho.
A Barragem Penedo tem capacidade de armazenamento de 74.641 metros cúbicos de água e os investimentos para sua construção 
foram de R$ 650.280,88. Já a construção da barragem Triunfo foi retomada após ser paralisada em 2017. Foram investidos R$ 
1.167.039,37 no equipamento, que tem capacidade de reserva de 95.290 metros cúbicos de água.
O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, fez um balanço do programa de barragens no 
Espírito Santo. “Quando assumimos a Seag tínhamos 30 barragens licitadas até 2018, com 12 prontas, cinco com pendências e 11 
paralisadas. Junto ao Idaf [Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo], que realiza todo o trabalho de licença de 
operação, hoje temos 17 barragens prontas, sete em obras e apenas três paralisadas. Ainda este ano vamos licitar mais cinco 
barragens nos municípios de Águia Branca, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Afonso Cláudio e Rio Bananal”, afirmou.
O subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, salientou que a capacidade de armazenamento das duas 
barragens e o “O investimento total na política de barragem é de 50 milhões de reais e o volume total passa de 15 milhões de metros 
cúbicos de água para atender toda a agricultura capixaba que já sofreu muito com a escassez de água. É importante destacar que todas 
as obras, além das barragens, mas de conserva e pavimentação, calçamento rural, também não pararam mesmo em meio à pandemia. 
Isso só está sendo possível graças ao trabalho realizado pelo Governo do Estado”.
Paulo Foletto
Secretário da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-08-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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