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TURISMO
Estado promove ação do Plano de 

Retomada da Economia do Turismo
“Esta é uma das ações do nosso Plano de 

Retomada da Economia do Turismo. A presença 

de agentes que formatam os pacotes de viagens 

que serão comercializados, e da imprensa 

especializada, é muito importante. Nosso 

Estado é recheado de opções que podem ser 

vivenciadas pelos turistas em todo o ano, 

reunindo litoral, religiosidade, agroturismo, 

esportes de aventura e a contemplação de uma 

natureza única, opção ideal para este momento 

que buscamos áreas abertas.”
Dorval Uliana - Secretário de Turismo
O fantour e fanpress conta como apoio da 

Associação Brasileira das Agências de Viagens 

(Abav/ES), da Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH/ES), do Aeroporto de 

Vitória. Ainda este mês serão recebidos agentes 

e jornalistas do Rio Grande do Sul para 

participarem deste mesmo roteiro.
Encerrando a recepção ao grupo, o turismólogo 

da Secretaria de Turismo, Luciano Andrade, 

apresentou o Espírito Santo de forma geral, 

encantando e aguçando a curiosidade dos 

visitantes para que retornem ao Estado. 

“Buscamos apresentar uma visão geral de 

nosso Estado, um pouco da história, das regiões 

turísticas, principais vocações e as inúmeras 

possibilidades de se encantar, trazendo o som 

da casaca, a batida do congo, e despertando no 

grupo ainda mais curiosidade para conhecer 

nosso Espírito Santo”, acrescentou Andrade.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
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PREGÃO PRESENCIAL
N.º 38/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0043

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL 
do tipo menor preço por lote, no dia 01/12/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de 05 (cinco) laboratórios 
móveis de informática (kit educacional) para atender a Secretaria Municipal de Educação.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R. 233.
Dores do Rio Preto, 13/11/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AÇÕES DE GOVERNO
Obras de reforma e ampliação de escolas em Afonso Cláudio

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã do dia (12) no 
município de Afonso Cláudio, na microrregião Sudoeste Serrana, para 
acompanhar as obras de reforma e ampliação de escolas estaduais. 
Acompanhado pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o 
governador visitou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) 
José Giestas e o Centro Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral (CEEMTI) 
Afonso Cláudio. Casagrande também esteve no Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) O Sabidinho, cuja reforma geral foi entregue durante a pandemia.

No CEEMTI Afonso Cláudio, localizada no bairro São Tarcísio, o Governo do 
Estado está realizando uma grande obra de reforma e ampliação da unidade com 
a substituição das coberturas, revestimentos de pisos e paredes, substituição de 
esquadrias, instalação de novos equipamentos e novas redes externas 
hidrossanitárias. Estão previstos ainda nas edificações existentes adequações de 
layout interno das paredes, no auditório e laboratório de informática.

As intervenções também consistem na realização da demolição completa e 
reconstrução do Bloco 2 (novo auditório) e, ainda, a demolição completa da 
guarita existente e inserção da nova guarita dentro do estruturado estão sendo 
todas refeitas e, também, a pintura geral interna.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000024/2020 - FMS, 
Processo Administrativo Nº. 019837/2020, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Passando a abertura para às 09:30 horas do dia 27 de novembro de 2020. Edital Retificado pelo Link: 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - 
Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 13 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 14:00 horas do dia 27 de novembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000032/2020, Processo Administrativo Nº. 007807/2020, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO, PLANTIO DE MUDAS DE 
ÁRVORES E AQUISIÇÃO DE MOURÕES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
A M B I E N T E.  Edi ta l  pe lo L ink:  ht tps: / /marata izes.es.gov.br / t ransparencia/ l ic i tacao,  E-mai l : 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 13 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

RESUMO DE CONTRATO
 Nº 189/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0028
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: V M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, para 
elaboração de estudos e projetos executivos e complementares para construção de uma creche, em terreno com área 
de total 1.237,75m², e área total a ser construída de 1.098,29m², localizado na sede do Município de Dores do Rio 
Preto/ES, coordenadas geográficas 204116.21 S415048.93.
Valor: R$ 72.834,96.
Vigência: 90 (noventa) dias
Dores do Rio Preto, 13/11/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que tendo em 
vista o não comparecimento de interessados o Processo Licitatório nº 057/2020 – Pregão 
Presencial nº 041/2020 com julgamento ocorrido no dia 13/11/2020 às 12:30 horas, fica 
declarado DESERTO. Objeto: Registro de preços objetivando a futura contratação de 
Jornal Impresso, semanal e de grande circulação na Região do Caparaó, para o serviço de 
Publicação dos Atos Oficiais e Informes Institucionais e Publicitários do Município de 
Ibatiba-ES. Data: 13/11/2020 - Horário: 12:30hs. Informações: Tel.: (28) 3543-1804, 
com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL

es360.com.br/publicidade_legal1

ATOS OFICIAIS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, 

LIGUE: 3334-1741

Edital de Convocação 

Ficam os senhores acionistas da Companhia Docas do Espírito Santo 
– CODESA, convocados a comparecer à reunião da Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar às 10:00 horas do dia 09 de dezembro de 2020, a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I. Adequação do Estatuto Social da CODESA ao novo estatuto modelo das 
empresas estatais federais, decorrente da manifestação da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, conforme 
Ofício Circular SEI nº 1387/2020/ME, de 09 de julho de 2020.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, utilizando-se a ferramenta 
Microsoft Teams, por meio do link informado por mensagem eletrônica, 
através do qual poderão participar e votar à distância. 
Poderão ser encaminhados, por meio eletrônico, os respectivos votos, bem 
como os documentos de designação ou delegação.

Vitória, 09 de novembro de 2020
MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração da CODESA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

RESULTADO
Seag divulga resultado da 
avaliação dos pedidos de 

recurso do Funsaf
O Comitê Gestor do Fundo 
Social de Apoio à Agricultura 
Familiar (Funsaf) concluiu a 
análise dos pedidos de recurso 
apresentados em atendimento 
ao item 15 do Edital FUNSAF – 
03/2020. Das 47 propostas 
c l a s s i fi c a d a s  c o m o  n ã o 
habilitadas, 36 apresentaram 
recurso objetivando a revisão da 
análise da habilitação jurídica 
(1ª etapa) da seleção pública de 
projetos.Em reunião, o Comitê 
decidiu pelo deferimento de 26 
pedidos apresentados e pelo 
indeferimento de 21 pedidos. 
Dessa forma, somando as 
propostas já classificadas como 
habi l i tadas,  78 propostas 
seguirão para a próxima etapa 
cuja avaliação será de cunho 
técnico. A avaliação técnica é 
feita por uma Câmara e possui 
c a r á t e r  e l i m i n a t ó r i o  e 
classificatório conforme item 
10.1.2 do 3º Edital do Funsaf.
Fonte: Diário Oficial do estado 
do espírito Santo (13-11-2020) - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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