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Vitória, 14/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de “Tomada de Preços”, tipo 
“menor preço global”, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E 
GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, POR 
UM PERÍODO ESTIMADO DE 12  MESES. DATA DA ABERTURA: 29/10/2020. HORÁRIO: 09h00min. LOCAL DA ABERTURA: 
Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para download no sítio 
www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes, podendo também ser obtida presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.

Jerônimo Monteiro-ES, 13 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Tomada de Preços, em epígrafe, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO 
ANTÔNIO ALVES DUARTE, LOCALIZADA NA AV. DR. JOSÉ FARAH, CENTRO , NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, 
realizado no dia 21 de agosto de 2020. VENCEDOR: Construfort Construtora Ltda, no valor total de R$ 149.484,35 (cento e quarenta 
e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Jerônimo Monteiro, 13 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000011/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Tomada de Preços, em epígrafe, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, realizado no dia 20 de agosto de 
2020, VENCEDOR: Construfort Construtora Ltda, no valor total de R$ 238.200,03 (duzentos e trinta e oito mil duzentos reais e três 
centavos).

Jerônimo Monteiro, 13 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000014/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Tomada de Preços, em epígrafe, cujo objeto fora 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, realizado no dia 26 de agosto de 2020. VENCEDOR: Construfort Construtora Ltda, no 
valor total de R$ 138.207,39 (cento e trinta e oito mil duzentos e sete reais e trinta e nove centavos).

Jerônimo Monteiro, 13 de outubro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 014/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
04/11/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de empresa especializada para Construção de Praça no Bairro São Cristóvão 
do Município de Ibiraçu/ES, com fornecimento de materiais e mão de obra, a pedido da 
SEMOSI, conforme autorizado no Processo Administrativo n.º 3315/2020. O edital e seus 
anexos deverão ser retirados no site www.ibiracu.es.gov.br, ou poderão ser solicitados via 
e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

COMUNICADO
ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA, torna público que REQUEREU da SEMDESU, 
através do Proc. Nº 37529/2020, a Licença LMP, para a atividade de Pátio de estocagem, 
armazém ou depósito para cargas gerais e materiais não considerados em 
enquadramento específico, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
armazenamento de combustível (COD 22.08), na localidade de Rod Darly Santos, 800, 
Galpão 10 e 11, Jardim Asteca, município de Vila Velha – ES.  

CULTURA EM NOVO FORMATO
11ª edição do Circuito Banestes de Teatro acontece em formato on-line

A 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro, lançada em março deste ano, teve sua 
programação presencial suspensa, com o advento da pandemia no novo Coronavírus 
(Covid-19).
A necessidade do distanciamento social, no entanto, não representou o fim do projeto 
para 2020, que teve sua estrutura readequada para o formato on-line, com transmissão 
por meio de lives realizadas ao vivo e de forma gratuita para o público geral, mantendo, 
inclusive, a característica de acessibilidade, com intérprete de líbras em todas as 
transmissões.
O 11º Circuito Banestes de Teatro em formato on-line terá início no próximo dia 25 de 
outubro, mês de comemoração do 83º aniversário do Banestes. A estreia será com o 
espetáculo "E foram quase felizes para sempre", com a atriz Heloísa Périssé, transmitida 
do Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.
Realizado pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e produzido pela WB 
Produções, com recursos da lei de incentivo a cultura do Ministério da Cidadania, a 11ª 
edição do Circuito Banestes de Teatro contará com oito espetáculos, sendo quatro 
espetáculos locais, da Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim; e quatro espetáculos 
nacionais. Quatro grupos teatrais estão envolvidos no projeto e as apresentações serão 
transmitidas em quatro estruturas e locais diferentes.
Fazem parte da programação espetáculos musicais, comédia e, também, uma estreia 
nacional pensada exclusivamente para o Circuito. As transmissões serão realizadas por 
meio do canal da WB Produções no Youtube, com acesso gratuito tanto em território 
nacional quanto internacional.
Os espetáculos serão transmitidos ao vivo, diretamente dos locais informados em 
divulgação, sem a presença de plateia e com adoção de todas as medidas para prevenção 
à Covid-19.
AÇÃO SOCIAL - A temática social também estará no ar com o 11º Circuito Banestes de 
Teatro, que irá contribuir com uma causa nobre a partir da divulgação de um QR Code, por 
meio do qual o público poderá fazer doações em dinheiro para o movimento social "SOS 
Graxa ES", projeto que ajuda os profissionais capixabas do ramo de evento e da música.
As peças serão transmitidas nos canais da WB Produções no Youtube e Facebook, de 
forma gratuita e ao vivo. Com essa inovação, o projeto vai atingir ainda mais pessoas, não 
só no Estado, mas em todo o País. As apresentações também terão interpretação em 
líbras, o que reforça ainda mais a acessibilidade dessa iniciativa. A estimativa de público é 
alcançar até 30 mil pessoas.
O objetivo maior dessa ação por meio digital é dar continuidade às atividades culturais e 
movimentar a economia local, permitindo que profissionais da arte possam continuar 
realizando seus trabalhos. O Circuito Banestes de Teatro gera, desta forma, empregos 
diretos e indiretos, movimentando a economia de uma área prejudicada.
O Banestes valoriza a cultura e o desenvolvimento social do Espírito Santo e, por isso, 
apoia iniciativas que promovem o acesso ao entretenimento de qualidade. O projeto 
Circuito Banestes de Teatro é o maior do Estado na categoria e, em 2020, completa 11 
anos de realização. Com a pandemia, a 11ª edição foi reajustada para o formato on-line, 
como forma de permanecermos contribuindo com a economia criativa e, sobretudo, 
prezando pela saúde e segurança da população capixaba. As apresentações virtuais 
proporcionarão um alcance ainda maior à população. Estamos confiantes de que será 
mais uma grande e inesquecível edição, de ricas apresentações teatrais.
José Amarildo Casagrande Diretor-presidente do Banestes

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (02-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
 

COMUNICADO
PEDRA BRASIL MÁRMORE E GRANITOS EIRELI, torna público que REQUEREU da 
SEMDESU, através do Proc. Nº 36615/12, a Licença LMP, para a atividade de Indústria de 
beneficiamento de mármore, limitadas a corte e acabamento e, ou polimento manual 
(COD 3.03), na localidade de Rua Augusto dos Anjos, 98, Planalto, município de Vila Velha 
– ES.    

PRORROGAÇÃO DE PRAZO -
PREGÃO PRESENCIAL

 N.º 32/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0034
O Município de Dores do Rio Preto- ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, com abertura para o dia 14/10/2020, às 09:00 horas, que se resolve PRORROGAR O PRAZO 
com nova abertura para o dia 27/10/2020 às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de ferramentas manuais diversas e 
material de construção para realização dos serviços de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras.
Os critérios para a abertura e julgamento da Documentação e Propostas, serão os mesmos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº 32/2020 - Edital disponível no endereço eletrônico www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 13/10/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

GRUPO DE AMPARO AO MENOR – GAME
CNPJ 01.896.446/0001-09 – REGISTRO 12641

Edital de Convocação
Grupo de Amparo ao Menor – GAME, estabelecida na Rua Neves Armond, n° 195, Praia do Suá, Vitória – ES, CEP 29052-280, inscrita 
no CNPJ sob n°01.896.446/0001-09, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Vitória sob n° 
12641 em 23 de dezembro de 1996, devidamente representada por seus associados fundadores: Srª´s. Ilária Mendonça Martins Rato 
Zanandrea, Joseny Agostini e Gilce Loureiro Gonçalves, CONVOCAM através do presente edital, todos os membros associados para 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na sede da associação, as 14:00 horas, do dia 23 de outubro de 2020, com a 
seguinte ordem do dia: Aprovação de dissolução e extinção da associação; a assembleia geral extraordinária instalar-se-á em primeira 
convocação as 14:00 horas com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora 
depois.

Vitória – ES, 14 de outubro de 2020.
Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea
Joseny Agostini
Gilce Loureiro Gonçalves
 

AVISO 
REFERENTE AO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 011/2020

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 19/11/2020, às 10h:00, no 

Auditório do DER-ES, referente a licitação em epígrafe, 

visando à contratação de empresa para execução dos 

serviços de pavimentação da Rodovia ES – 313, Trecho 

Entr. ES – 130 (Pinheiros) – São João do Sobrado, 

extensão: 20,70 km; no município de Pinheiros, sob 

Jurisdição da SR-IV (SR-04).

Vitória, 13 de outubro de 2020.

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

PROGRAMA AGENDA MULHER
Vice-governadora realiza reunião com ONU Mulheres

Foi realizada, na última quinta-feira (8), a primeira reunião 
virtual para construir um acordo de cooperação técnica entre o 
Programa Agenda Mulher e a ONU Mulheres com o objetivo de 
acelerar a igualdade de gênero no Estado. A vice-governadora 
do Estado, Jaqueline Moraes, conduziu a reunião com o 
objetivo de consolidar a parceria da entidade com o Espírito 
Santo.
O foco da cooperação aparece nas áreas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres, empoderamento econômico, 
participação política e governança.
Ao falar sobre o interesse em firmar um acordo de cooperação 
técnica, a vice-governadora declarou o objetivo de transformar 
a ONU Mulheres em uma aliada do Espírito Santo via 
empreendedorismo.
O diretor-presidente do IJSN, responsável por articular a 
reunião, falou sobre o Observatório de Políticas Públicas para 
Mulheres no Espírito Santo (Observatório MulherES), exe- “A 
desigualdade entre mulheres e homens na vida social, 
econômica e política, geralmente surge de uma falha nas 
estratégias de desenvolvimento para atender, adequadamente, 
as diferenças e as necessidades específicas de gênero. Eu 
quero aproveitar as experiências, as habilidades e os 
programas da ONU Mulheres para que, via Agenda Mulher, 
possamos facilitar a participação plena das mulheres no 
desenvolvimento do Estado. Esperamos que elas sejam fonte 
de inspiração umas para as outras.”

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-10-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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