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Vitória, 30/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 059/2020 – Pregão Presencial nº 043/2020. Objeto: 
Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para a aquisição de 
Materiais de Higiene Pessoal e Materiais de Limpeza, para suprir as necessidades das 
Unidades Municipais de Ensino (Escolas, Creches e Entidades Conveniadas no Âmbito da 
Educação) pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e demais secretarias do 
Município de Ibatiba-ES. Data: 17/11/2020 - 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: 
l icitacaoibatiba2018@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.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará realizando o Processo 
Licitatório nº 058/2020 – Pregão Presencial nº 042/2020. Objeto: Registro de preço para futura contratação de 
fornecedor, objetivando a aquisição de Água Mineral para atender todas as Secretarias Municipais. Data: 
16/11/2020 - 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.

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 13 de novembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000027/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 023970/2020, objeto: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Edital pelo Link: 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de 
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 29 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

PORTAL DE PESSOAS DESAPARECIDAS
Governo lança primeiro portal específico para desaparecidos

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, na manhã da última 
terça-feira (27), o Portal de Pessoas Desaparecidas. Criado pela Gerência do 
Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(Sesp), a ferramenta torna o Espírito Santo pioneiro no Brasil em uma solução 
tecnológica, eficaz e transparente para
tratar do tema. Essa é mais uma ação dentro do Programa Estado Presente em 
Defesa da Vida, que visa à redução
da violência no Espírito Santo.
Casagrande destacou a eficácia do avança nos seus métodos e temos que 
avançar para estarmos sempre com o cidadão, que colabora com as forças de 
segurança.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

FAZENDA
Acordo: Espírito Santo recebe R$ 191,5 milhões da Petrobras

Em transmissão pelas redes sociais, o governador anunciou que os 78 municípios capixabas vão repartir R$ 39 milhões desse total.
Os recursos devem ser aplicados nas políticas prioritárias de cada munícipio. O que cabe ao Estado vamos fazer, aplicando em obras 
importantes de infraestrutura para o desenvolvimento do Espírito Santo. Uma vez que é um recurso extra que não virá em outros anos. 
Ressalto que estamos no término de mandato dos prefeitos e esse recurso vem em momento importante para que possam encerrar 
suas gestões com organização fiscal. O Estado é nota máxima na gestão fiscal desde 2012 e isso tem que se repetir nos municípios 
independente de quem está governando ou vai governar.
Renato Casagrande –Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO

O DER-ES torna público que requereu ao IEMA as 

seguintes licenças ambientais:

- Processo N° 89232437, Licença Ambiental por 

Adesão e Compromisso (LAC) referente às obras de 

Reabilitação e Melhorias Operacionais da Rodovia ES-

165, trecho “Conceição do Castelo – Entroncamento 

com BR-262”, município de Conceição do Castelo.

- Processo N° 89241789, Licença Prévia e Licença de 

Instalação referente à obra de Pavimentação da 

Rodovia ES-313, trecho “Entroncamento ES-131 

(Pinheiros) –São João do Sobrado”, no município 

Pinheiros.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2020.

LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-Presidente do DER-ES
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