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AVISO 

A Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura torna públ ico que 

Requereu ao IEMA a seguinte licença:
Processo nº 89184157, solicitação de 

emissão de Licença Prévia referente a 

implantação de 04 (quatro) novos 

Trapiches para o Sistema do Aquaviário 

da Grande Vitória (Praça do Papa; Centro 

de Vitória; Prainha de Vila Velha; Porto de 

Santana de Cariacica). 

Vitória, 11 de novembro de 2020.
FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Mobilidade e 

Infraestrutura

AÇÕES DE GOVERNO
Governador faz entregas e visita obras em 

Mucurici
“Inauguramos o ‘Píer do Balneário’ em parceria com a 

Prefeitura, através do Fundo Cidades, além da entrega 

de dois automóveis. Esse píer embeleza ainda mais 

esse Balneário que mudou a cara da cidade, dando 

mais vida. Também estamos entregando um Campo 

Bom de Bola, que fica próximo ao Balneário, levando 

esporte e saúde aos moradores. E o Estádio de 

Itabaiana agora ganha iluminação e poderá utilizar 

tanto para o esporte quanto para as festas locais que 

sempre atraem e movimentam a comunidade. ”
Renato Casagrande - Governador do Estado

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (12-11-

2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 15/2020

ID: 2020.024E0500001.01.0010
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
02/12/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa especializada em 
construção civil, para construção de estacionamento para Samu.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 12/11/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

TECNOLOGIA
Evento virtual: Secti participa de debate sobre cidades inteligentes

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) 
participou de um debate sobre cidades inteligentes, promovido pelo Instituto 
Smart City Business America (SCBA), na tarde da última terça-feira (10). O 
evento virtual faz parte da programação do Smart City Business
Brazil Congress 2020 DIGITAL, que conta com palestrantes nacionais e 
internacionais, especialistas na área.
A secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, ministrou palestra 
sobre as ações da Secti na criação de políticas públicas no setor.
A nossa participação é muito relacionada ao que a gente tem como conceito “ da 
Secretaria, ou seja, as questões relacionadas à ciência e à tecnologia têm melhor 
qualidade de vida.
A secretária também abordou o de alguma maneira, que projeto da Secti 
referente ao tema dechegar na sociedade, que batido, o “Corredor da Inovação”, 
que realmente precisa desse ainda não foi lançado, mas que está conhecimento 
para ter uma em fase final de planejamento.
A secretária explicou o conceito de smart city: “A gente fala que o conceito é a 
cidade na palma da mão. É você, por meio do celular, acessar tudo sobre a sua 
cidade. Horário dos ônibus, eventos, comprar on-line, ter segurança 
monitorada...enfim, todos os serviços. Só que isso não pode ser restrito somente 
para quem tem mais acesso. Tem que ser democrático para alcançar todos. E é 
isso que queremos para o Estado”, destacou.
“O projeto busca, por meio das atividades de inovação, participação no evento 
incrementar a economia e proporcionar melhorias urbanas no entorno está muito 
relacionada à onde ele estará instalado. O ‘Corredor da Inovação’ se baseia na 
demonstração de como produção de tecnologia para irradiar melhorias nos 
problemas das que a tecnologia pode ser comunidades do entorno e na vida das 
cidades. É um conceito um instrumento auxiliar muito inovador, que nós não 
vimos aplicado em nenhum lugar no nas comunidades mais Brasil. Acreditamos 
que, com as parcerias que estão sendo feitas, vulneráveis.
O projeto pode ser um modelo que será testado inicialmente na Região 
Metropolitana do Estado.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (12-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ESTÁDIO KLEBER ANDRADE
Comitiva apresenta à CBF melhorias realizadas no Estádio Kleber 

Andrade

A visita na CBF foi mostrar a finalização das principais obras executadas no 
estádio, que possibilitaram que o Klebão recebesse esse alvará definitivo, 
aumentando a nossa capacidade.
Estamos cada vez mais aptos a receber grandes eventos. Inclusive, há a 
possibilidade de jogos das seleções brasileiras feminina e olímpica.
Júnior Abreu - Secretário de Esportes

Por conta das intervenções, o Klebão recebeu um alvará definitivo do Corpo de 
Bombeiros aumentando a capacidade de público para 21,8 mil pessoas. O 
secretário Júnior Abreu destacou a importância das intervenções realizadas na 
maior praça esportiva do Estado e disse que, com isso, o estádio poderá receber 
uma seleção brasileira.

No ano passado, o Kleber Andrade recebeu um público total de 162.290 
torcedores, superando os números de 2017 e 2018 juntos, quando o estádio 
registrou a presença de 91 mil pessoas. Além disso, em 2019 o Klebão foi uma 
das sedes da Copa do Mundo Sub-17, além de receber outros jogos 
importantes, como as decisões dos campeonatos brasileiros Sub-17 e Sub-20.

O presidente Rogério Caboclo nos agradeceu por termos sido a melhor sede 
durante a Copa do Mundo Sub-17. Queremos estreitar cada vez mais a nossa 
relação com a CBF e seguir trazendo grandes eventos para o nosso Estado”, 
destacou o secretário de Esportes e Lazer, Júnior Abreu

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (12-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 061/2020 – Pregão Presencial nº 045/2020. Objeto: 
Registro de preço objetivando a aquisição de Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
13Kg, 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: 26/11/2020 - 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) 3543-1804, com Juliana Tomaz 
Silveira – Presidente da CPL.
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Alexandre Buaiz Neto, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 005, faz saber a quem possa interessar 
que, devidamente autorizado pela  Banestes Seguros, venderá em Público Leilão, dia 13 de novembro de 2020 
(sexta-feira), às 14h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, bens considerados inservíveis com 
mais de um ano de uso, tais como Veículos Sinistrados: VECTRA/99, MRE4D26, 9BGJK19H0XB537801; PALIO/13, 
ODT0400, 9BD1716464LDD5865611; ECOSPORT/17, PPV3G95, 9BFZB55V4J8674812; ASTRA/09, MSW2E20, 
9BGTR48C0AB147399; PALIO/09, MSS0C24, 9BD17309TA4280290; SENTRA/15, PPN2C84, 3N1BB7AD7GY20 
6934; I30/11, OCX0D52, KMHDC51EBCU325387; SAVEIRO/15, PPN7E91, 9BWLL45UXGP052170- ; CRUI
SER/08, MSG0D93, 1A8FYB8B98T186144; DUSTER/12, ODJ0046, 93YHSR6R3DJ437540; UNO/12,ODJ8A37, 
9BD15844AD6727301; IDEA/11, MTY6D29, 9BD13532CB2175074, PALIO/12, OOW1I58, 9BD196272D2041911; 
XSARA/10, MTK9E72, 935CHRFNYBB501502; UP/17, PPX6G19, 9BWAG4127HT547791; ASX/12,ODS6260, 
JMYXTGA2WDZA02355; UP/15, PPI0E41, 9BWAG4126GT512531; ARGO/18, QRC0H66, 9BD358A1NKYJ03967; 
COBALT/14, PPC8C77, 9BGJC69Z0FB178842; GOL/13, MQA0F11, 9BWAA05U3EP003220; GOL/14, OYJ2J55, 
9BWAA45 U7FP077281; SAVEIRO/14, OOP6E78, 9BWLL45U8FP143047; UP/14, PPB1F89, 9BWAG4125FT557538; 
FOX/10, MTW0A59, 9BWAB45Z4B4109124; SAVEIRO/14, PPD 8E28, 9BWKB45U1FP122510; COROLLA/14, 
OYK1F77, 9BRBDWHE7F0230023; CELTA12, ODN3C44, 9BGRP48F0DG118467; ETIOS//17, PPU8I80, 9BRB29B-
T9J21900 68; HB20S/19, QRJ8C70, 9BHBG41DBKP049959; C3/11, ODK4D85, 935SUN6AYCB530365.

ATOS OFICIAIS, AVISOS, BALANÇOS, 

EDITAIS, 

LIGUE: 3334-1741

OBRAS
Governador autoriza reforma em mais três 

unidades da PMES

O governador do Estado, Renato Casagrande, 
esteve, na manhã do último sábado (07), em três 
companhias de Polícia Militar, onde assinou as 
ordens de serviço para a reforma das unidades, 
localizadas nos municípios da Serra e Vila Velha.
“Estamos fazendo um conjunto de investimentos 
robusto na segurança pública. Assumimos em 
2011 com a área de segurança pública 
desorganizada, sem investimentos, sem 
viaturas, sem armamento, sem efetivo e sem 
condições de fazer o enfrentamento à 
criminalidade. Dentro do Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida fizemos uma 
reestruturação. Voltamos agora em 2019 e 
encontramos a mesma situação e estamos 
reest ru turando novamente” ,  afirmou o 
governador Casagrande.
A primeira Ordem de Serviço foi assinada na 5ª 
Companhia do 4º Batalhão da PMES, localizada 
no bairro São Torquato, em Vila Velha. No local, 
serão executadas obras de demolição, reforma 
da unidade.
“Estamos dando importantes ordens de serviço 
para reforma de companhias de polícias para 
que nossos militares possam ter estrutura 
adequada para o enfrentamento ao crime. Não 
podemos admitir que nossos militares trabalhem 
em locais sem condições físicas. Valorizar o 
trabalho do militar também passa por dar uma 
melhor estrutura, uma melhor condição para 
exercer sua profissão.”
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 1 0 - 1 1 - 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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