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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0032
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 29/2020.
Objeto: Contratação de empresa para locação de caçamba estacionária e transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU, 
Classe II) do Município de Dores do Rio Preto/ES.
Vencedores: Fabio Moraes Ferreira Eireli ME nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 84.100,00.
Dores do Rio Preto/ES, 05/10/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

MUDANÇA
Governo: nova sede da Sedurb é inaugurada no Centro de Vitória

A medida integra o projeto prioritário de Constituição do Núcleo Administrativo do 
Governo do Estado na região central de Vitória. A nova sede da Secretaria de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), no Centro de Vitória, foi 
inaugurada na última sexta-feira (02). A Secretaria ocupa o 20º e o 21º andares do 
Edifício Ames, na Rua Alberto Oliveira Santos. A mudança reflete alguns dos principais 
objetivos de revitalização do Centro de Vitória, proporcionando uma melhor integração 
entre as repartições estaduais, reduzindo os custos de aluguel e facilitando o acesso dos 
cidadãos aos serviços públicos.
Com a mudança, o Governo do Estado terá uma economia anual de R$ 271.295,00, já que 
o valor de aluguel do novo espaço será bem menor que o do antigo espaço, situado no 
bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A medida integra o projeto prioritário de Constituição 
do Núcleo Administrativo do Governo do Estado na região central de Vitória. A Ciretran 
Vitória, que conta com 43 profissionais, realizará atendimento ao público num prédio de 
1.816,80 metros quadrados, localizado na Rua Henrique de Novaes, com acesso também 
pela Avenida Princesa Isabel. A transferência está prevista para novembro e 
proporcionará redução de mais de meio milhão de reais por ano de gastos com aluguel.
Já o Procon-ES sairá do espaço alugado e ocupará um prédio próprio, localizado na 
Avenida Jerônimo Monteiro. O novo imóvel conta com 14 pavimentos, quatro elevadores, 
salas para treinamento, espaço de convivência, auditório, vagas de garagem, bicicletário 
e acessibilidade.
A mudança de sede deve acontecer até dezembro. Com a transferência, o Procon 
economizará mais de R$ 180 mil ao ano, pois não terá mais gastos com aluguel e 
condomínio.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

INOVES CICLO 2020
Prêmio de R$ 30 mil a iniciativas vencedoras do Inoves 2020

As inscrições de ideias inovadoras para o Prêmio Inoves Ciclo 2020 estão abertas até o próximo dia 12 de outubro
As equipes de servidores que têm ideias inovadoras ou que trabalham com projetos relevantes para a gestão pública 
podem concorrer ao prêmio de R$ 30 mil, para investimentos na iniciativa, concedido pelo Governo do Estado. Basta se 
inscreverem no Ciclo 2020 do Inoves, que está com inscrições abertas até o próximo dia 12 de outubro.
O programa é voltado a profissionais do Executivo Estadual, Municipal e de outros Poderes, que podem disputar em três 
categorias: "Ideia", "Projeto em Desenvolvimento" e "Projeto de Resultados". O regulamento do Inoves está disponível 
no site www.inoves. es.gov.br, o mesmo canal em que são feitas as inscrições.
As iniciativas cadastradas passarão pelas seguintes etapas do programa: conferência dos pré-requisitos estabelecidos 
em regulamento; avaliação dos relatórios de gestão por uma banca de avaliadores, considerando critérios, como 
potencial de inovação, relevância social, efetividade dos resultados, participação dos beneficiários e apresentação 
(defesa oral), de forma on-line.
Ao todo, sete equipes do Executivo Estadual e três do Municipal serão premiadas com o recurso de R$ 30 mil, para 
investirem no processo de aceleração das iniciativas vencedoras. Além disso, elas receberão certificado e selo do 
programa, também concedidos às equipes vencedoras de outros Poderes.
“O objetivo do Inoves é incentivar e reconhecer iniciativas do serviço público em todos os estágios de maturidade, 
possibilitando a concretização de boas ideias e o aperfeiçoamento de projetos que estão em andamento ou que já 
apresentem resultados.”
Lenise Loureiro - Secretária de Gestão e Recursos Humanos

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

MEIO AMBIENTE
Operação "Mata Atlântica em Pé" aplica mais de R$ 254 mil em multas

Foram lavrados 17 autos de infração por irregularidades verificadas em 95,4 hectares de áreas 
embargadas, que deverão ser recuperadas
A Operação Mata Atlântica em Pé 2020 aplicou R$ 254.565,00 em multas por 38 infrações 
ambientais constatadas em municípios do Espírito Santo. As infrações ambientais incluem 
desmatamentos, queimas, cortes seletivos de árvores e descumprimento a termos de 
embargo. Foram lavrados 17 autos de infração por irregularidades verificadas em 95,4 hectares 
de áreas embargadas, que deverão ser recuperadas. Realizada entre os dias 21 e 25 de 
setembro, a operação teve o objetivo de coibir o desmatamento e proteger as regiões de 
floresta que integram o bioma da Mata Atlântica.
Durante a operação, a Polícia Militar Ambiental lavrou 28 boletins de ocorrência, um termo 
circunstanciado e conduziu duas pessoas detidas. Outras seis pessoas suspeitas de cometerem 
infrações ambientais não foram localizadas nos locais verificados e estão sob investigação. 
Foram fiscalizados 27 locais nos municípios de São Mateus, Nova Venécia, Pancas, Itaguaçu, 
Colatina, Anchieta, Afonso Cláudio, São Roque do Canaã, São Domingos do Norte, Guarapari, 
Domingos Martins, Alfredo Chaves, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Conceição da Barra, 
Ecoporanga e Barra de São Francisco.
O balanço da Operação Mata Atlântica em Pé no Espírito Santo foi apresentado entrevista 
coletiva realizada nesta quinta-feira (1º). A ação foi coordenada pelo Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente 
(Caoa) e dos promotores de Justiça nos municípios, e contou com o apoio do Batalhão de Polícia 
Militar Ambiental (BPMA), do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), 
do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama).
Participaram da coletiva o dirigente do Caoa, promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira; o 
tenente-coronel Cosme Carlo da Silva, comandante do BPMA; o diretor-presidente do Iema, 
Alaimar.
A operação Mata Atlântica em Pé tem um caráter pedagógico e emblemático, para demonstrar a 
importância desse bioma para o Estado e para o País, porque ela é realizada em 17 Estados ao 
mesmo tempo. O MP brasileiro, por meio da Associação Brasileira dos Membros do Ministério 
Público de Meio Ambiente (Abrampa), se organiza para realizar essas operações, contando com 
os órgãos parceiros. Esses órgãos que contribuem para que tenhamos uma situação muito boa 
na proteção da Mata Atlântica. Não é o ideal, mas estamos conseguindo preservar o que ainda 
restou do bioma no Estado e, melhor, refloresta.
Marcelo Lemos Vieira - Promotor de Justiça Fiuza; o subgerente de controle Flores- mais 
resultados para a sociedade.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000140/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 15.626.810/0001-25. CONTRATADA(O): Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda. CNPJ OU CPF: 35.997.345/0001-46. ENDEREÇO: Rua Alcindo Guanabara, 417 - Cristóvão Colombo - Vila Velha - ES - CEP: 
29106400. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS RETANGULAR DESCARTÁVEL A SER 
UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITA DOMICILIAR A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, 
CONSIDERANDO AS MEDIDAS E ORIENTAÇÕES E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO SARS COV2 
(COVID-19 - NOVO CORONAVÍRUS), CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 6.275/2020, conforme especificações contidas no 
Processo Administrativo nº 3353/2020. VALOR TOTAL: R$ 10.797,00 (dez mil setecentos e noventa e sete reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da 
ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Ficha: 0000023/12140001000  VIGÊNCIA: 06 de outubro de 2020 a 06 de novembro de 2020. 
DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO 
REFERENTE AO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 014/2020

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E 

D E R O D O V I A S D O E S TA D O D O 

ESPÍRITO SANTO – DER-ES, entidade 

autárquica vinculada à SECRETARIA 

D E E S TA D O D E M O B I L I D A D E E 

INFRAESTRUTURA – SEMOBI, torna 

púb l i c o e c omun i c a a t o do s o s 

interessados que fica PRORROGADA 

a data de Recebimento e Abertura dos 

envelopes para o dia 18/11/2020, às 

10h:00, no Auditório do DER-ES, 

referente a licitação em epígrafe, 

visando à contratação de empresa 

p a r a R e a b i l i t a ç ã o e  M e l h o r i a s 

Operacionais da Rodovia Trecho ES-

165 – Conceição do Castelo (Entr. BR-

2 6 2 )  s o b  j u r i s d i ç ã o  d a 

Superintendência Executiva Regional 

I I (SR-02), do Departamento de 

Edificações e de Rodovias do Estado do 

Espírito Santo – DER-ES.

Vitória, 05 de outubro de 2020.

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N.º 

001/2020
(Processo n.º 2020-04NHD)

O DEPARTAMENTO DE ED I F ICAÇÕES E DE 

RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-

ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação 

n a  M o d a l i d a d e  R e g i m e  D i f e r e n c i a d o  d e 

Contratações Públicas – CPL-RDC, torna público 

que o edital foi retificado, alterando o Quadro 02 - 

Cr i tér io de Pagamentos do ANEXO III , sem 

alteração do valor total, e incluindo o Anexo XXII – 

Ficha de Identificação. 

Vitória, 05 de outubro de 2020.

FABRÍCIO GUIMARÃES DO PRADO
Presidente da CPL-RDC

Documento original assinado eletronicamente, 

conforme art. 6.º, § 1.º, do Decreto n.º 4.410-

R/2019.
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ATOS OFICIAIS, 
AVISOS, BALANÇOS, 

EDITAIS, 
LIGUE: 3334-1741

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE E AGO CONJUNTA
O Presidente da COOPERLING – COOPERATIVA DOS PROFESSORES DE LÍNGUAS DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ 
02.084.210/0001-30, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os (as) senhores (as) cooperados (as) em pleno 
gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam-se 15 (quinze), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, 
na sede da cooperativa, situada na Rua Paschoal Delmaestro, 546, Loja 1, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP. 29.090-460, no dia 17 
(dezessete) de outubro de 2020. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 12 horas, com a 
presença de 2/3 dos associados; em segunda convocação às 13 horas, com a presença de metade mais um do número total de 
associados; e, persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 14 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira convocação às 12:45 horas, com a presença de 2/3 dos 
associados; em segunda convocação às 13:45 horas, com a presença de metade mais um do número total de associados; e, persistindo 
a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 14:45 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGE:
I – Transformação da Cooperativa em Sociedade Limitada (Art. 1.113, Lei 10.406/02);

Pauta da AGO:
I – Prestação de Contas do exercício de 2019 compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de Sobras ou Perdas, e demais demonstrativos; e
d) Parecer do Conselho Fiscal; 
II - Rateio das Perdas;
III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
IV – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal; e
V – Assuntos gerais de interesse social.

Vitória, 06 de outubro de 2020.
PAULO CEZAR LIRA TORRES

Presidente


