
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 22/09/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados 
que, após transcurso do prazo recursal da fase de proposta técnica, sem interposição de recurso, fica designado o dia 23 de setembro 
de 2020, às 8h30min, para realização da sessão pública de abertura de envelope proposta de preços, na sala de licitações, localizada na 
sede da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.  Maiores informações poderão ser ser obtidas via email 
cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.

Jerônimo Monteiro-ES, 21 de setembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PARCERIA PELA VIDA
Detran|ES e Hemoes realizam ação para estimular doação de sangue

No trânsito, a atitude de cada pessoa pode salvar vidas. Assim também funciona 
com o ato voluntário de doar sangue para quem precisa. Foi pensando nesse paralelo 
e no fato de que os acidentes são uma das principais causas de internações na rede 
pública de saúde que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo 
(Detran|ES) uniu forças com o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia 
Marcos Daniel Santos (Hemoes), em ação conjunta na última quinta-feira (17), que 
obteve mais de 70 doações, e marcou a abertura da Semana Nacional de Trânsito no 
Estado, que ocorre em todo o País, do dia 18 a 25 deste mês.
A iniciativa foi realizada no Centro Metropolitano de Provas Práticas, no Pavilhão de 
Carapina, na Serra, onde são feitas as provas de moto para candidatos da Grande 
Vitória, e contou com o voluntariado de instrutores de trânsito, psicólogos e demais 
colaboradores de Centros de Formação de Condutores (CFCs) e de clínicas 
credenciadas ao Detran|ES, além de candidatos que realizavam a prova no local. No 
espaço, a coleta de sangue e o cadastramento de medula óssea ficaram a cargo da 
equipe do Hemoes no ônibus, e também contou com estruturas cobertas para 
espera, triagem e atendimento médico.
Para o diretor-geral do Detran|ES Givaldo Vieira, a escolha pelo Centro 
Metropolitano tem um simbolismo, já que praticamente metade dos acidentes de 
trânsito com vítimas fatais envolve motociclistas no Espírito Santo. Nossa gestão 
quer investir cada vez mais na sensibilização das pessoas para que se atentem aos 
riscos de não ter atitudes corretas no trânsito e para ajudar a colocar a doação de 
sangue no dia a dia dos capixabas. Por isso, lançamos mão de parcerias importantes 
como essa do Hemoes e valorizamos a educação para o trânsito, como forma de 
mobilizar a população para que mudemos a cultura da permissividade e 
implementemos a da segurança nas vias, sobretudo respeitando a vulnerabilidade 
dos pedestres, ciclistas e motociclistas, por serem, nas vias, mais frágeis que os 
demais condutores.

Givaldo Vieira - Diretor-geral do Detran|ES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICADO REFERENTE A 
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020

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, que fica determinado para 
o dia 23/09/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600017.01.0005
Linhares-ES, 21 de setembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A 
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020

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, que fica determinado para 
o dia 24/09/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E060002.01.0006
Linhares-ES, 21 de setembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

“A MARILÂNDIA IRRIGAÇÕES E 
FERTILIZANTES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.944.348/0001-
50, sediada na Rua Jocondo Caliman, 
630, Vila Palmira, Marilândia-ES, nos 
termos da legislação vigente, 
informa a perda de todos os seus 
livros e documentos fiscais em 
i n c ê n d i o  o c o r r i d o  n o  s e u 
estabelecimento, na forma do 
boletim unificado nº 43172286, 
expedido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Espirito Santo.”

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

010/2020
(Processo 64897273/2013)

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 
DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, por meio da CPL-
Edificações do DER-ES, torna público que a licitação na 
modalidade “CONCORRÊNCIA PÚBLICA “ contratação 
de empresa para construção do DEPARTAMENTO DE 
POLÍCIA JUDICIÁRIA DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM-ES, cuja abertura estava prevista para 
ocorrer no dia 01 de outubro de 2020 (quinta-feira), às 
14:00h será ADIADA. 

Nova data:  

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14h do dia 
27/10/2020 (terça-feira).
ABERTURA/JULGAMENTO:  às  14h do d ia 
27/10/2020 (terça-feira).
Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1501, Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do 
DER-ES).
Informações: (27) 3636-2009/2070/4507 ou no local 
acima descrito.
Vitória/ES, 21 de setembro de 2020. 

CPL-Edificações/DER-ES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

(Processo nº. 85717037) 

O DER-ES, por meio da CPL- Edificações, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade “TOMADA DE 
PREÇOS”, contratação de empresa para CORREÇÃO 
DE PATOLOGIAS NA UNIDADE DO PRIMEIRO 
BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR -1º BBM, 
localizado no município de Vitória – ES
Valor Máximo: R$ 526.958,75 (quinhentos e vinte e 
seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos)
Prazo de execução:  150 (cento e cinquenta) dias 
corridos.
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 
14/10/2020 (quarta-feira).
Abertura/julgamento: às 14h do dia 14/10/2020 
(quarta-feira).
Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1501, Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do 
DER-ES).
Informações: (27) 3636-2070/2009/4507 ou no local 
acima descrito.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h30 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no sítio do 
DER-ES.  

Vitória/ES, 21 de setembro de 2020.

CPL-Edificações/DER-ES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

(Processo nº 83337180)

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE 
RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação para Obras 
de Edificações do DER-ES, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, 
objetivando a contratação de empresa para execução 
de obras de construção do muro do estacionamento da 
SEDE DO PRODEST, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-
ES.

Valor Máximo: R$ 200.441,00 (duzentos mil e 
quarenta e quatro reais).
Prazo de Execução:  120 (cento e vinte) dias corridos. 
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 
15/10/2020 (quinta-feira).
Abertura/julgamento: às 14h do dia 15/10/2020 
(quinta-feira).
Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1501, Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do 
DER-ES).
Informações: (27) 3636-2070/2009/4507 ou no local 
acima descrito.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h30 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no sítio do 
DER-ES.  

Vitória/ES, 21 de setembro de 2020.

CPL-Edificações/DER-ES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LDO 2021 é sancionada pelo 

governador Renato Casagrande

O gove rnado r  do  Es tado ,  Rena to 
Casagrande, sancionou a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do Governo do Espírito 
Santo para 2021, aprovada pela Assembleia 
Legislativa. O ato foi publicado no Diário 
Oficial do Estado da última quinta-feira (17). 
A LDO dispõe sobre diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária referente ao 
exercício financeiro de 2021 e compreende, 
entre outros aspectos, as metas e 
prioridades da administração pública, a 
estrutura e organização dos orçamentos, e 
diretrizes para elaboração e execução do 
orçamento do Estado.
O secretário de Estado de Economia e 
Planejamento, Álvaro Duboc, explica que a 
previsão da receita para o exercício do 
próximo ano leva em consideração o cenário 
econômico  e  fisca l ,  com base  no 
comportamento da arrecadação e em 
indicadores como a evolução do Produto 
Interno Bruto (PIB), taxa de câmbio e preço 
internacional de petróleo. Álvaro Duboc 
destaca ainda que, com as contas 
equilibradas, a administração estadual 
viabiliza a realização de ações, projetos e 
programas em benefício da sociedade. A 
LDO estabelece metas e prioridades da 
a d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a  e s t a d u a l , 
assegurando o compromisso do Governo de 
manter esse equilíbrio das contas.
A Secretaria de Economia e Planejamento 
(SEP) trabalha na consolidação do Projeto 
de Lei Orçamentária de 2021, de forma 
compatível com as metas estabelecidas na 
LDO. O PLOA para o próximo ano deve ser 
enviado para análise e aprovação da 
Assembleia Legislativa até o próximo dia 30 
de setembro.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (21-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

(Processo nº 85717037)

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE 
RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação para Obras 
de Edificações do DER-ES, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
objetivando contratação de empresa (s) para execução 
de obras/serviços na EEEFM JOÃO LOYOLA: LOTE 1 -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 
PNE; LOTE 2 - ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 
ELEVADOR PNE, localizada no município de Serra – 
ES.

Valor Máximo: R$ 120.144,34 (cento e vinte mil, 
cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro 
centavos).
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos. 
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 
16/10/2020 (sexta-feira). 
Abertura/julgamento: às 14h do dia 16/10/2020 
(sexta-feira).
Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1501, Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do 
DER-ES). 
Informações: (27) 3636-2070/2009/4507 ou no local 
acima descrito. 
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h00 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no sítio do 
DER-ES.   

Vitória/ES, 21 de setembro de 2020.

CPL-Edificações/DER-ES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2020
(Proc. eletrônico e-docs 2020-JL6M9)

O DER-ES, por meio da CPL- Edificações, torna público 
que  fa rá  rea l i za r  l i c i tação  na  moda l idade 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, objetivando contratação 
de empresa para RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
JERÔNIMO MONTEIRO E REFORMA DA QUADRA – 
ES.

Valor Máximo: R$ 14.547.393,50 (quatorze milhões, 
quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e 
três reais e cinquenta centavos).
Prazo de Execução: 900 (novecentos) dias corridos.
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 
29/10/2020 (quinta-feira).
Abertura: às 14h do dia 29/10/2020 (quinta-feira).
Local: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1501, 
Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do DER-ES).
Informações: (27) 3636-2009/2070/4507 ou no local 
acima descrito.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h30 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no sítio do 
DER-ES.  

Vitória/ES, 21 de setembro de 2020.
CPL-Edificações/DER-ES

  

 

 


