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EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 243/2019. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde de Jerônimo Monteiro. CNPJ:15.626.810/0001-25. CONTRATADA: EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME.  CNPJ: 
27.129.966/0001-80. ENDEREÇO: Rodovia BR 482, KM 1,5, SN, CEP: 29.500-000. OBJETO: O presente instrumento tem por 
objetivo alterar a Cláusula 6ª do citado Contrato, conforme solicitado no Processo Administrativo nº. 3242 de 10 de Setembro de 2020.  
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por o prazo de vigência e execução dos serviços referente ao Contrato 243/2019, tendo seu término 
prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 21 de Outubro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 05 de novembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000026/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 024639/2020, objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
S A Ú D E .  Ed i t a l  pe lo  L ink :  h t t ps : / /ma ra ta i zes .es .gov.b r / t r anspa renc ia / l i c i t acao ,  E -ma i l : 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 21 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

CARIACICA E VIANA
Aegea Saneamento vence leilão de concessão de esgotamento sanitário

 A Aegea Saneamento vai gerenciar o serviço de esgotamento sanitário dos municípios de    Cariacica e Viana, na região metropolitana 
da Grande Vitória.
O consórcio liderado pela empresa venceu, ontem (20), o leilão de concessão com uma proposta de tarifa de R$ 0,99 por m³ de esgoto 
faturado, sendo o maior desconto (-38,12%) sobre o valor estabelecido no Edital. O governador Renato Casagrande e a comitiva 
capixaba acompanharam a sessão de leilão realizada na B3, em São Paulo (SP).
O consórcio vencedor deverá investir um total de R$ 580 milhões em infraestrutura de saneamento básico ao longo dos 30 anos de 
contrato, sendo que R$ 180 milhões desse total deve ser aplicado nos primeiros cinco anos.
Ao todo, 423 mil habitantes serão beneficiados pelo projeto.
A empresa vencedora assume a responsabilidade pela prestação de serviços de ampliação, manutenção e operação do sistema de 
esgotamento sanitário e pela prestação de serviços de apoio a gestão comercial da Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(Cesan) no município de Cariacica, abrangendo ainda o tratamento de esgoto proveniente de bairros do município de Viana.
Em sua fala, o governador Renato Casagrande lembrou que o resultado do leilão consolida o planejamento de investimentos 
importantes na Região Metropolitana. “A Capital do Estado, Vitória, tem 90% de rede disponível e mais de 80% de esgoto tratado, a 
mesma realidade da Serra. Em Vila Velha temos 90% de rede disponível e 89% de esgoto tratado. Agora é a vez de Cariacica, que tem a 
terceira maior população do Estado. Com isso, teremos a despoluição da Baía de Vitória e a universalização do tratamento de esgoto”, 
pontuou.
Para o diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), esse foi mais um largo passo para a universalização do acesso aos 
serviços de esgotamento sanitário da Região Metropolitana da Grande Vitória. “Podemos afirmar que uns dos capítulos mais 
importantes da história de Cariacica está começando com essa PPP. Saneamento é saúde, desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. Um projeto de muitos anos que o governo Renato Casagrande está transformando em realidade”, destacou.
Para Cael, o Espírito Santo assume o protagonismo do saneamento no País. “A Cesan está dedicada em alçar grandes resultados e a 
Aegea certamente vai contribuir”, completou.
O diretor-presidente da Aegea Saneamento, Radamés Casseb, destacou que a nova concessão reforça o compromisso de empresa 
em promover vidas.
A Baía de Vitória é a mais linda deste País e ela despoluída será um atrativo ainda maior para o turismo e para o esporte. Também 
estamos em um processo final para o reuso de água para fins industriais, que vai nos permitir transformar esgoto em água, revendendo 
para empresas e gerando receita para a Cesan. Agora começamos a estudar o interior do Estado, para que possamos unificar 
municípios e lançar novos projetos de PPP para avançarmos nos investimentos e que possamos agilizar a prestação dos serviços à 
população.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

OIL & GAS WEEK 2020 ESPÍRITO SANTO
Petróleo: descomissionamento de plataformas cria oportunidades

Um novo mercado começa a se abrir para o Espírito Santo no setor de petróleo, o descomissionamento de 
plataformas de petróleo. Esta e outras novas oportunidades serão apresentadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento (Sedes) durante o Fórum “Oil & Gas Week 2020 Espírito Santo”, organizada pela 
Federação das Indústrias (Findes) por meio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O evento será transmitido em 
ambiente virtual de 26 a 29 de outubro. Interessados podem se inscrever no sítio eletrônico do evento.
Com vida útil estimada, em média, em 25 anos, as unidades estacionárias de produção (UEP) entram na 
fase de encerramento das atividades.
A velocidade com que o mercado grande importância para o setor, que e atendendo à legislação é 
necessário está se comportando em relação aos poderá realizar o seu planejamento efetuar a remoção das 
estruturas, renovos serviços alavancou a emissão de acordo com a demanda.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

 AVISO DE PROSSEGUIMENTO DA 
LICITAÇÃO

E ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 

Nº 008/2020
(Proc. e-docs 2020-LSQX2) 

O DER-ES, por meio da CPL- Edificações, torna público, 
para conhecimento dos interessados, o prosseguimento 
d o  p r o c e s s o  l i c i t a t ó r i o  e  a  a b e r t u r a  d a 
“CONCORRÊNC IA  PÚBL ICA”,  objet ivando a 
contratação de empresa para construção do 
HOSPITAL GERAL DE CARIACICA 2ª FASE, EM 
CARIACICA-ES.

Valor Máximo: R$ 213.799.784,39 (duzentos e treze 
milhões setecentos e noventa e nove mil setecentos e 
oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
Prazo de execução: 1260 dias corridos.
Novo prazo para entrega dos envelopes: Até às 14h 
do dia 04/11/2020 (quarta-feira).
Nova data: às 14h do dia 04/11/2020 (quarta-feira).
Local: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1501, 
Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do DER-ES).
Informações: (27) 3636-2009/204507/2070 ou no local 
acima descrito.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2020.

CPL-Edificações/DER-ES

INOVAÇÃO
Secont: produtividade e eficiência com 

regulamentação do teletrabalho
O requerimento para participar do teletrabalho 
será feito pelo servidor interessado, que deverá 
se comprometer a providenciar e custear a 
estrutura física e tecnológica necessária para o 
desenvolvimento de suas atividades.
A Portaria também estabelece prazos para o 
servidor atender às convocações para 
comparecimento à Secont e cria regras para que 
a chefia seja informada periodicamente sobre o 
andamento das tarefas. Será obrigatório, por 
exemplo, que o servidor se mantenha disponível 
para ser contatado no horário de trabalho (9h às 
18h).
O não cumprimento das regras acarretará 
notificações, podendo o servidor ser desligado 
do regime de teletrabalho.
Da mesma forma, a chefia imediata poderá 
determinar a volta ao trabalho presencial a 
qualquer tempo, se for necessário.
Após as mudanças trazidas com a Secretário de 
Controle e pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 2 1 - 1 0 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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