PUBLICIDADE LEGAL
Vitória, 02/10/2020

(27) 3334-1737 / 99818-0223
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 032/2020

AVISO
REFERENTE AO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.º 012/2020
O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, entidade
autárquica vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA – SEMOBI, torna
público e comunica a todos os interessados que ﬁca
PRORROGADA a data de Recebimento e Abertura dos
envelopes para o dia 12/11/2020, às 10h:00, no
Auditório do DER-ES, referente a licitação em epígrafe,
visando à contratação de empresa para prestação dos
serviços de reabilitação da Rodovia e Recuperação
Estrutural da Ponte sobre o Rio Pancas, na Rodovia ES341, Trecho: Pancas – ENTR. ES-434(P/ Lajinha) – ENTR.
ES-80 (Ângelo Frechiani), sob Jurisdição da
Superintendência Executiva Regional III (SR-3) do DERES.

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado
da abertura da proposta, da Tomada de Preços nº 011/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES.
EMPRESA HABILITADAS: Construfort Construtora Ltda, Construtora AJB Eireli ME e Sercel Construções Eireli. EMPRESA
VENCEDORA: Construfort Construtora Ltda, no valor de R$ 238.200,03 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos reais e três
centavos). A ata da sessão de abertura da proposta encontra-se no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-dalicitacao/info/tp-11-2020/51274, aba resultados, e, estará à disposição das empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações,
ﬁcando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente, bem como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver,
para apresentarem contrarazões no prazo legal. Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico
cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.
Jerônimo Monteiro-ES, 01 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL
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Imagem meramente ilustrativa.

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PE acima citado, onde
declara Deserto.
ID: 2020.030E0500001.02.0014
Luana Guasti
Pregoeira

Vitória, 01 de outubro de 2020.
ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES

LEILÃO ON-LINE:
SISTEMA TRANSCOL
Tecnologia inédita no País mostrará lotação
em tempo real dos ônibus

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado
da abertura da proposta, da Tomada de Preços nº 012/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA
PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ALVES DUARTE, LOCALIZADA NA AV. DR. JOSÉ FARAH, CENTRO , NO MUNICÍPIO DE
JERÔNIMO MONTEIRO-ES. EMPRESA HABILITADAS: Construfort Construtora LTDA, Construtora Rocha e Serviços Eireli e Sercel
Construções Eireli. EMPRESA VENCEDORA: Construfort Construtora Ltda, no valor de R$ 149.484,35 (cento e quarenta e nove
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). A ata da sessão de abertura da proposta encontra-se no link
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-12-2020/51275, aba resultados, e, estará à disposição das
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ﬁcando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente, bem
como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para apresentarem contrarazões no prazo legal. Esclarecimento no mesmo
endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.
Jerônimo Monteiro-ES, 01 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

O Governo do Estado adotou o Sistema de Classiﬁcação
de Lotação que está sendo implantado nos coletivos do
Sistema Transcol.
O governador do Estado, Renato Casagrande,
apresentou, no dia 30/10/2020, o InBus, nova
funcionalidade do aplicativo ÔnibusGV que mostra a
lotação dos coletivos em tempo real. Por meio da
Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da
Companhia Estadual de Transporte de Passageiros
(Ceturb-ES), o Governo do Estado adotou o Sistema de
Classiﬁcação de Lotação que está sendo implantado nos
coletivos do Sistema Transcol. Pela ferramenta, quem
utiliza o transporte coletivo metropolitano e possui o
aplicativo ÔnibusGV vai poder veriﬁcar como está a
lotação do coletivo, antes dele chegar no ponto de
parada. “Estamos dando passos em direção à inovação,
que é uma marca do nosso Governo. A inovação leva
mais dignidade ao usuário.

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado
da abertura da proposta, da Tomada de Preços nº 014/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA
CLARA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. EMPRESA HABILITADAS: Construfort Construtora LTDA,
Construtora Rocha e Serviços Eireli, Empretec Multiserv Ltda – EPP, Sercel Construções Eireli e Treze Material de Construção LTDA
ME. EMPRESA VENCEDORA: Construfort Construtora Ltda, no valor de R$ 138.207,39 (cento e trinta e oito mil, duzentos e sete
reais e trinta e nove centavos). A ata da sessão de abertura da proposta encontra-se no link
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-14-2020/51277, aba resultados, e, estará à disposição das
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ﬁcando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente, bem
como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para apresentarem contrarazões no prazo legal. Esclarecimento no mesmo
endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.
Jerônimo Monteiro-ES, 01 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (01-102020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

Por enquanto, os leilões
estão sendo realizados de
maneira exclusiva no site,
assim como a avaliação dos
bens a serem leiloados.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Governo prevê orçamento de R$ 18,9 bilhões para 2021
LOA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de planejamento de curto prazo, que prevê as
receitas e despesas e os investimentos do Estado para o próximo ano. É compatível com o Plano
Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e tem o objetivo de demonstrar todos
os recursos que serão arrecadados (receita), assim como todos os valores a serem gastos (despesas)
em um determinado exercício ﬁnanceiro.
A elaboração do orçamento geral do Estado e o controle de sua execução, além da coordenação do
Planejamento Estratégico da administração estadual e o gerenciamento intensivo dos projetos
estratégicos do Governo estão entre as responsabilidades da Secretaria de Economia e Planejamento
(SEP).
O Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021 foi encaminhado, na última terça-feira (29), pelo
Governo do Estado para apreciação e votação da Assembleia Legislativa. O orçamento global previsto
para o próximo ano é de aproximadamente R$ 18,9 bilhões, sendo 4,29% menor em relação à peça
orçamentária de 2020. Com os recursos, a administração estadual vai investir, entre outros projetos,
na construção, reforma e ampliação de hospitais, escolas e rodovias. Também está prevista a
realização de concursos públicos em cinco Secretarias e Órgãos. Para a Educação foram destinados
aproximadamente R$ 2,685 bilhões; para a Saúde, R$ 2,681 bilhões; para a Segurança, R$ 1,778
bilhão; para a Infraestrutura, R$ 1,648 bilhão; e para a Justiça, R$ 513 milhões.
Para o ano de 2021, o Governo do Estado prevê realização de concursos públicos em cinco Secretarias
e Órgãos, considerados áreas com maior mobilidade de pessoal: as Secretarias da Fazenda (Sefaz),
Educação (Sedu) e Justiça (Sejus), Polícia Civil e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito
Santo (Iases). De acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc,
caberá a cada órgão deﬁnir prazos e quantitativo de vagas para cada um desses concursos.
RECURSOS DE CAIXA - Recursos de Caixa do Estado disponíveis para o próximo ano são estimados
em R$ 12,719 bilhões, sendo 5,14% menores do que os estabelecidos no PLOA 2020. Já para os
demais Poderes e Órgãos independentes – Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de
Contas e Defensoria Pública - o valor global previsto no PLOA 2021 chega a aproximadamente R$ 2,011
bilhões.
INVESTIMENTOS - O valor de investimentos previsto no orçamento do próximo ano é de
aproximadamente R$ 1,949 bilhão, envolvendo recursos de todas as fontes, que envolvem os de Caixa
do Governo e de operações de crédito do Estado com instituições ﬁnanceiras como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Nacional.
Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (01-10-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios
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