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RESUMO DE CONTRATO
 Nº185/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0033
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: G de Oliveira Tecnologia – ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação e instalação de sistemas de vídeo monitoramento através 
de câmera de vigilância em vias públicas na sede do Município de Dores do Rio Preto e nos Distritos de Mundo Novo e 
Pedra Menina.
Valor: R$ 58.800,00.
Vigência: 12 Meses.
Dores do Rio Preto, 09/11/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 30 de novembro de 2020, fará a abertura 
da CHAMADA PÚBLICA Nº. 000001/2020, Processo Administrativo Nº. 027462/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES 
RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento a SECRETARIA 
M U N I C I P A L  D E  E D U C A Ç Ã O .  E d i t a l  p e l o  L i n k : 
https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento/?tipo=29&data1=&data2=&search=, E-mail: 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 09 de novembro de 2020.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Estado está entre os dez melhores em avaliação da Educação Básica

O resultado divulgado pelo Inep, referente ao Saeb aplicado para as turmas de 
2º ano, reflete a importância de um trabalho mais direcionado para o Ensino 
Fundamental I no que tange à melhoria do aprendizado de Língua Portuguesa e 
Matemática relacionados à alfabetização e ao letramento matemático.
Isaura Nobre - Subsecretária de Planejamento e Avaliação

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO
Confira os resultados da 'Feira de Ciências: Gênios de Multigêneros + Cultura 
+ Arte' 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio José Peixoto Miguel, 
da Serra, realizadora da “II Feira de Ciências: Gênios de Multigêneros + Cultura + Arte”, 
divulgou os resultados dos projetos selecionados em cada categoria. Excepcionalmente 
este ano, a feira – que foi realizada entre os dias 17 e 23 de outubro de 2020 – aconteceu 
no formato on-line, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).
A Feira de Ciências é uma ação da Escola Antônio José Peixoto, em parceria com a 
Secretaria da Educação (Sedu), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PPGEnFis), da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
A “II Feira de Ciências: Gênios de Multigêneros + Cultura + Arte” abrangeu todas as 
escolas da Educação Básica do Estado do Espírito Santo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PRESERVAÇÃO
Idaf lança campanha fotográfica para preservação do meio ambiente

O Espírito Santo apresenta belíssimas paisagens naturais de norte a sul do Estado e o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) contribui 
diretamente para a preservação ambiental dessas áreas. Com o objetivo de conscientizar 
os capixabas sobre a importância da preservação das belezas naturais e a atuação 
fundamental do Instituto, a Gerência de Educação Sanitária e Ambiental e a Assessoria de 
Comunicação do órgão criaram a hashtag #AquiTemIdaf, que poderá ser utilizada por 
usuários da rede social Instagram. 
O internauta que postar uma fotografia no Instagram de alguma paisagem natural do 
Espírito Santo, utilizando a hashtag #AquiTemIdaf e seguir as normas do regulamento, 
terá a mídia compartilhada nas redes sociais do Idaf com uma legenda explicativa sobre a 
atuação do Instituto, curiosidades, dicas e, principalmente, sobre a importância da 
preservação do local fotografado.
Quando o assunto é a preservação do meio ambiente, o Idaf realiza um papel 
fundamental. Estamos vivendo um cenário nacional preocupante e precisamos 
conscientizar os capixabas sobre a importância de proteger os nossos recursos e 
paisagens naturais. É uma oportunidade também de mostrar para a sociedade o trabalho 
realizado pelo órgão, estreitar a comunicação com a sociedade e intensificar as ações 
realizadas pelo Instituto. Além disso, a campanha ajudará a divulgar as belezas naturais 
de várias cidades capixabas.

Mário Louzada - Diretor-presidente do Idaf

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

OBRAS
Reabilitação da rodovia entre Nova Venécia e Boa Esperança

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã da última 

sexta-feira (06), em Nova Venécia, na região norte capixaba, para a 

inauguração das obras de reabilitação do trecho da Rodovia ES-130, que se 

estende do município até a cidade de Boa Esperança. Casagrande também fez 

uma visita às obras de construção da Ponte da Penha, na Comunidade do 

Quinze, também em Nova Venécia.

A ligação entre os dois municípios, com 15 quilômetros de extensão,
passou por obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização.

As intervenções foram executadas pelo Departamento de Edificações e de 

Rodovias (DER-ES). Ao todo, foram investidos R$ 53,3 milhões no trecho maior 

de obras, que se estende de Nova Venécia ao município de Pinheiros, passando 

por Boa Esperança. A nova rodovia conta com 50 abrigos de ônibus.
Casagrande lembrou que o Governo do Estado investiu mais em 2019 do que o 

ano anterior. “Em 2020, aumentamos em mais de 80% o investimento em 

relação ao ano passado”.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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