
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 19/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000145/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA(O): Construfort Construtora Ltda.
CNPJ OU CPF: 27.057.109/0001-11. ENDEREÇO: Rod. ES 185, 174 A - Santa Cruz - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590000. 
OBJETO:O presente contrato tem por objeto 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 - conforme especificações contidas no Edital de Tomada de Preços n° 000014/2020 e seus 
Anexos.  VALOR TOTAL: R$ 138.207,39 (cento e trinta e oito mil duzentos e sete reais e trinta e nove centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento Municipal vigente nas seguintes 
dotações:  070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 21.059 - 
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 44905100000 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES
Ficha – 00157 Fonte de Recurso – 19900000002 VIGÊNCIA: 16 de outubro de 2020 a 16 de abril de 2021. PRAZO DE EXECUÇÃO: O 
prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) meses a contar da data de emissão da Ordem de Serviço. DATA DA 
ASSINATURA: 15 de outubro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000144/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA(O): Construfort Construtora Ltda. CNPJ OU CPF: 
27.057.109/0001-11. ENDEREÇO: Rod. ES 185, 174 A - Santa Cruz - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590000. OBJETO:O 
presente contrato tem por objeto 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 - conforme 
especificações contidas no Edital de Tomada de Preços n° 000012/2020 e seus Anexos.  VALOR TOTAL: R$ 149.484,35 (cento e 
quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Para 
cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento Municipal vigente nas seguintes dotações:  070 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 21.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, 
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha – 00157 Fonte de Recurso – 19900000002 VIGÊNCIA: 16 de outubro de 2020 a 16 de abril de 2021. PRAZO DE EXECUÇÃO: O 
prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses a contar da data de emissão da Ordem de Serviço. DATA DA 
ASSINATURA: 15 de outubro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Compras

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000143/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA(O): Construfort Construtora Ltda. CNPJ OU CPF: 
27.057.109/0001-11.ENDEREÇO:  Rod. ES 185, 174 A - Santa Cruz - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590000. OBJETO:O 
presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA 
PÚBLICA NO BAIRRO SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES - conforme especificações contidas no 
Edital de Tomada de Preços n° 000011/2020 e seus Anexos. VALOR TOTAL: R$ 238.200,03 (duzentos e trinta e oito mil duzentos 
reais e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento 
Municipal vigente nas seguintes dotações:  070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS 
E TRANSPORTES 21.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha – 00157 Fonte de Recurso – 19900000002 VIGÊNCIA: 16 de outubro de 2020 a 16 de abril de 2021. PRAZO DE EXECUÇÃO: O 
prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses a contar da data de emissão da Ordem de Serviço. DATA DA 
ASSINATURA: 15 de outubro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

PUBLICAÇÃO

O Município de Ibatiba/ES, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna pública 
esta Chamada Simplificada para projetos do Setor Cultural a fim atender a Lei nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e Decreto Municipal nº 120/2020, estabelecendo critérios 
básicos para seleção de propostas de atividades artísticas e culturais em diferentes 
linguagens, durante o período de pandemia do CORONAVÍRUS (COVID‐19). Ibatiba-ES, 

15 de outubro de 2020.

CARLOS ROBERTO DA FONSECA
Secretário Municipal de Meio Ambiente,

 Cultura e Turismo

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 054/2020 – Pregão Presencial nº 038/2020. Objeto: 
Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na locação de 
veículos de grande porte e máquinas pesadas (rolo compactador, motoniveladora, pá 
carregadeira, retroescavadeira, caminhão truck, caminhão toco, caminhão pipa, guincho 
para veículos leves e pesados  e escavadeira hidráulica) por hora trabalhada, incluindo 
operadores para as máquinas e motoristas para os caminhões, para transporte de carga 
pesada e para utilização na execução de obras de pavimentação, conservação de 
estradas vicinais do município de Ibatiba, e outras demandas das secretarias municipais. 
Com todas as despesas de (operador, alimentação, combustível e manutenção das 
máquinas e veículos) por conta da empresa. Data: 03/11/2020 - Horário: 12:30hs. O 
Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das 12h00min 
às 18h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do 
e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

AÇÕES DE GOVERNO
Governo autoriza obras em Viana e EBAP'S em Vila Velha e Cariacica

O sistema de bombeamento vai minimizar os alagamentos causados pelas chuvas e beneficiará cerca de 
115 mil moradores em Vila Velha e Cariacica, nos bairros da região da Grande Cobilândia, Jardim de Alah, 
Pontal das Garças, Nova Cobilândia, Sotelândia e Nova América, além de beneficiar também os usuários da 
Avenida Carlos Lindemberg devido a redução dos alagamentos nas proximidades da Segunda Ponte, em 
Vila Velha.
Em Cariacica, o sistema de bombeamento terá a função de drenar as águas provenientes do Córrego 
Campo Grande, por meio do Canal Marinho, bem como as águas da bacia do Aribiri, por meio das EBAP´s 
Cobilândia e Marilândia.
A solenidade aconteceu no Palácio Anchieta, respeitando todas as orientações sanitárias de prevenção ao 
novo Coronavírus (Covid-19) e transmitida ao vivo pelas redes sociais.
De acordo com o governador, as obras fazem parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado 
na área de infraestrutura.
Casagrande prosseguiu: “Esse investimento é a primeira etapa e que vai ter sequência, pois agora estamos 
elaborando as outras duas etapas que envolvem o Córrego Ribeira. Os editais são de nove estações de 
bombeamento e não somente das bombas. Tem também parque linear, galerias, uma série de investimentos 
em infraestrutura urbana. Essas obras não irão acabar com os alagamentos, pois em qualquer lugar do 
mundo, dependendo da quantidade de água que chove, ocorrem alagamentos. No entanto, as obras 
permitem que as "É a primeira vez que a gente faz esse tipo de formato de evento depois de sete meses. 
Hoje teríamos muita gente aqui, pois são obras que mudarão a vida das pessoas que moram nesses 
bairros.”
A princípio seria 50% de investimento do Governo estadual e 50% do Governo Federal, que está tendo 
dificuldade de repasse de recurso. Para não paralisar, estamos aportando mais de R$ 200 milhões a mais 
para que essas obras não sejam interrompidas. Vamos continuar tentando esse recurso, uma vez que temos 
contrato assinado com o Governo Federal, por isso esperamos algum aporte. Renato Casagrande

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

FISCALIZAÇÃO
Agerh volta a fiscalizar barragens e regularização de uso da água
Neste mês de outubro, os fiscais e agentes de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos (Agerh) voltaram a campo para retomar a rotina de vistorias do órgão regulador. Após a liberação de viagens intermunicipais, o 
retorno está sendo feito gradualmente e respeitando as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19.
No dia (15), os técnicos estiveram em vistoria em localidades da bacia hidrográfica do rio Santa Maria do Doce, na região noroeste do 
Estado. Na última semana, os fiscais passaram por oito propriedades de Marilândia, onde foram registradas denúncias de conflitos pelo 
uso da água entre vizinhos. Na ocasião, foram expedidas duas notificações administrativas para regularização. Os demais usuários 
estavam regulares, respeitando as Portarias de Outorga de Direito de Uso da Água, emitidas pela Agerh.
A equipe de fiscalização também retomou vistorias em barragens, nas quais é observado o atendimento aos critérios de segurança. Os 
servidores visitaram barragens no município de Marechal Floriano, entre elas a barragem de Quinta dos Lagos, que foi notificada em 
janeiro, após constatação de irregularidades estruturais.
Na época, com a chuva que na região, o nível de água da barragem aumentou subitamente e uma análise técnica da Agerh e da Defesa 
Civil resultou num parecer com recomendações para reforço da segurança do empreendimento. A vistoria realizada pela Agência, na 
última quarta-feira (14), concluiu que as intervenções foram executadas. Segundo os técnicos, o empreendedor recuperou o talude 
com gramíneas e construiu estruturas para escoamento e melhora da vazão da água.
Até o fim do ano, a equipe de fiscais da Agerh deve passar por cerca de 40 localidades, de acordo com um cronograma executado pela 
Gerência de Gestão e Infraestrutura Hídrica (GGIH), responsável pelas fiscalizações. De acordo com o gerente Tiago Lodi, o 
planejamento está sendo feito com base nos locais e empreendimentos mais      sensíveis. “A nossa prioridade é atender regiões onde 
os conflitos pelo uso da água estão mais latentes no momento, que são as regiões que sofrem mais com a estiagem, e colocar em dia as 
demandas judiciais que temos que atender para garantir o uso justo e racional da água.” Tiago Lodi - Gerente de Gestão e Infraestrutura 
Hídrica
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE ERRATA
EDITAL DE CONCORRENCIA 

Nº 011/2020 

O Diretor-presidente do Departamento 

de Edificações e de Rodovias do Estado 

Do Espírito Santo – DER-ES, torna 

público o seguinte Aviso de Errata 

referente à licitação em epígrafe: 

ONDE SE LÊ:
[...] 19/11/2020, às 10h:00 [...]

LEIA-SE:
[...] 12/11/2020, às 14h:00 [...]

Vitória-ES 15 de outubro de 2020.

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

AVISO

O DER-ES torna público que requereu 
ao IEMA a seguinte licença ambiental:

- Processo N° 88892590, Licença 
Prévia e Licença de Instalação 

referente à obra de Pavimentação da 
Rodovia ES-010, trecho Vila do Riacho – 
Regência, nos municípios de Aracruz e 

Linhares.

Vitória/ES, 16 de outubro de 2020.

LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-Presidente do DER-ES

EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO 

       N.º 013/2020

Proc. N.º 2020-C101W
O DER-ES torna público, que fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, de acordo com a Lei 
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Nº 2.458-
R/10, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, por 
meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 
(SIGA),  para  Contratação de serviço de 
telecomunicações para implementação, operação 
e manutenção de um circuito de acesso, dedicado 
de dados e internet, sendo  na velocidade de 100 
Mbps de dados para cada Superintendência 
(Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Nova 
Venécia) e de um Concentrador com taxa de 
transferência de 1 GBps Mbps para a Sede do DER-
ES (Vitória)-(Prodest), serviço de Acesso 
Dedicado à Internet, full duplex síncrono, com 
velocidade mínima garantida de 100 Mbps, com 
redundância de acesso, disponibilidade 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, durante os 7(sete) dias de 
semana, ligando os Escritórios regionais do DER a 
sua sede, incluindo a instalação, remoção, 
manutenção e suporte
O Edital está disponível no site: www.compras.es.gov.br  
Valor Estimado para 60 (sessenta) meses: R$ 
624.000,00 
Inicio do Acolhimento das Propostas: dia 19/10/2020 ás 
08:00 horas.
Abertura das Propostas: dia 29/10/2020 às 10:00 
horas.
Início da Sessão de disputa: dia 29/10/2020 às 11:00 
horas.

Vitória, 16 de outubro de 2020.  
___________________________

Maria Suzel Tedoldi Menegheli
Pregoeira da 1ª CPP do DER-ES

 

BANESTES 83 ANOS
Banestes completa 83 anos e anuncia 

pacote de vantagens para clientes

O banco relacionou uma série de vantagens 
promocionais, em conjunto com parceiros 
dos programas de fidelidade dos cartões. O 
Banco do Estado do Espírito Santo 
(Banestes),  elebrou ontem (15) 83 anos de 
história. Em comemoração, o banco 
relacionou uma série de vantagens 
promocionais para seus clientes, em 
conjunto com parceiros institucionais dos 
programas de fidelidade dos cartões 
Banescard e Banestes Visa. As promoções 
estarão em vigor durante todo o mês de 
outubro, mês de aniversário do banco. Uma 
das ações bonifica os clientes na troca de 
pontos por bens de consumo, como 
eletrodomésticos e brinquedos, com valor 
promocional de pontos. Essas ofertas estão 
disponíveis nos sites dos programas de 
fidelidade do cartão Banescard e dos cartões 
Banestes Visa. Para encontrar, basta que o 
cliente acesse o site do Banestes, menu 
“cartões de crédito e débito”. Além disso, do 
dia 09 ao dia 31 deste mês, os clientes 
poderão ganhar até 100% de bônus na troca 
de pontos do cartão para o programa Dotz. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (16-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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