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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020

PROCESSO Nº. 2020-9G5PS

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - 
SEMOBI, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que fará realizar Licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo “menor preço” de 
acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, objetivando a  contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO 
DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO 
SISTEMA SEMAFÓRICO EM TEMPO REAL COM FIBRA 
ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, 
ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, RECUPERAÇÃO 
OU RELOCAÇÃO DE QUATRO ADUTORAS DE ÁGUA DN 
600, DN 800, DN 300 E DN 75 E DUAS DE ESGOTO DN 
200 E DN 250 DA CESAN, INCLUSÃO DE ÁREAS DE 
L A Z E R  C O M  Q U A D R A S  P O L I E S P O RT I VA S , 
BICICLETÁRIO, PISTA DE SKATE PISTA DE CAMINHADA, 
BAIA DE ÔNIBUS NA AV. GETÚLIO VARGAS, E 
RECONFIGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA 
DENOMINADA PORTAL DO PRÍNCIPE NA VILA RUBIM E 
ILHA DO PRÍNCIPE, EM VITÓRIA/ES, no regime de 
empreitada por preço unitário, conforme especificações 
do Edital. Entrega da documentação e propostas: 
até 13h30min do dia 10/12/2020. Abertura: 
10/12/2020, às 14h00min. Valor: R$ 2.061.871,59 dois 
milhões, sessenta e um mil, oitocentos e setenta e um 
reais e cinquenta e nove centavos). Local: SEMOBI, com 
sede na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 714, 6º andar, 
Ed. RS Trade Tower, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP: 
29055-130. Informações: O Edital poderá ser obtido 
na sede da SEMOBI, no horário de 09h30min às 
18h00min, munido de Pen Drive, ou no site 
www.semobi.es.gov.br. Dúvidas através do e-mail 
cpl@semobi.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-9635.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2020

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - 

SEMOBI

DIA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO
Espírito Santo tem o Bandes como um dos principais incentivadores

No Espírito Santo, as empreendedoras têm o apoio do Bandes para a implantação, a modernização e a expansão de suas 
empresas
A formulação e a indução de programas de fomento alinhados com políticas públicas de desenvolvimento são premissas de 
atuação do Bandes, seja por setor econômico, seja por região do Estado. Sabendo que a autonomia financeira e o protagonismo 
geram impactos positivos para as mulheres, o banco tem buscado trabalhar em suas soluções financeiras formas de possibilitar e 
ampliar o acesso aos recursos para empresárias. Neste cenário, o Bandes vem buscando alternativas de recursos para fortalecer a 
sua capacidade de dar suporte financeiro por meio dos financiamentos. Uma dessas novas fontes são os recursos que estão sendo 
captados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). E para reforçar o papel de instituição compromissada com o 
desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, o Bandes deverá investir, no mínimo, 20% das operações de financiamentos para 
empresas lideradas por mulheres. A previsão é que os financiamentos entrem em operação em 2021.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-11-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 009/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 24/11/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0016
Linhares-ES, 20 de novembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

CONQUISTA
Estudante de Aracruz conquista 1º 

lugar na Olimpíada de Inglês

A aluna Valentina Gualberto, da EEEFM 
Professor Aparício Alvarenaga, ficou em 1º 
lugar, na categoria Iniciante.
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio (EEEFM) Professor  Apar íc io 
Alvarenga, de Aracruz, foi destaque na 
Olimpíada de Inglês 2020. A aluna Valentina 
Gualberto ficou em 1º lugar, na categoria 
Iniciante. Já o aluno Gustavo Imberti Rossi 
conquistou o 3º lugar na categoria 
Intermediário e o professor Macson de 
Pontes Pereira também obteve o 3º lugar na 
categoria "Professor". Macson Pereira é 
professor de Língua   Inglesa da unidade e, 
juntamente com a equipe gestora da escola, 
incentivou os estudantes a participarem da 
Olimpíada. “Os alunos da nossa escola 
ficaram bem colocados, com resultados 
surpreendentes. A escola, as famílias e os 
alunos tiveram uma grande alegria ao ver a 
classificação”, disse o professor. Foi de 
grande importância para os alunos 
participarem da Olimpíada, pois utilizaram a 
Inteligência Artificial (IA) de uma startup 
para realizar atividades de forma dinâmica e 
intuitiva pelo WhatsApp, treinando a fala, 
escrita, leitura e a escuta. Houve uma 
significativa aprendizagem. Isso foi 
fundamental para eles. “ Macson Pereira -
Professor de Língua Inglesa.

IDENTIDADE QUILOMBOLA
Esco la  Graúna rea l i za  pro je to  de 
fortalecimento da identidade quilombola
A Escola Estadual de Ensino Fundamental 
(EEEF) Graúna, localizada em uma 
comunidade quilombola do município de 
Itapemirim, está desenvolvendo o Projeto 
“A Cor da Cultura 2020: Quilombola eu sou e 
também serei...”, com o objetivo de 
fortalecer a identidade quilombola da 
comunidade escolar a partir da construção 
do sentimento de pertencimento, elevando 
a autoestima dos estudantes. O diretor da 
unidade, Bruno Sobroza Duarte, ressaltou a 
importância de a escola reforçar o quanto 
são fortes e o quanto podem conquistar os 
sonhos. A primeira ação do Projeto foi a 
realização de uma live, transmitida na 
última segunda-feira (16). As demais ações 
serão d ivu lgadas  poster io rmente. 
Precisamos fortalecer nas nossas crianças e 
nos nossos jovens, a identidade quilombola 
e sua noção de pertencimento para que 
possam vencer os desafios e ao mesmo 
tempo realizar seus objetivos. Bruno 
Sobroza Duarte - Diretor da EEEF Graúna

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (20-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0001/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor preço 
global, cujo objeto é o Registro de Preços para solução de rede local cabeada, incluindo hardware, 
instalação, garantia, configuração e repasse de conhecimento. 
O Edital pode ser obtido acessando o site: www.compras.es.gov.br ou através do endereço de email: 
pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-7158.
Processo: 2019-VTP8G
Início de acolhimento de proposta: 25/11/2020.
Abertura: 08/12/2020 às 10:00hs.
Vitória/ES 20 de novembro de 2020.
Patricia Santos Lage
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 41/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0046

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 10/12/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas que fazem parte da rede Municipal de 
ensino do Município de Dores do Rio Preto.
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, 20/11/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 062/2020 – Pregão Presencial nº 046/2020. Objeto: 
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
aquisição de 01 (um) Digitalizador de Imagens de Raio-X com Sistema DR no intuito de 
atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e 
Carvalho” deste município, em conformidade com a descrição do objeto e quantidades 
estimadas de consumo descritas no Termo de Referencia para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 04/12/2020 - 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) 3543-1804, com Juliana Tomaz 
Silveira – Presidente da CPL.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL
O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, no uso de suas atribuições, torna 
público o EDITAL DE PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, localizado em 
Cachoeiro de Itapemirim, a) Área útil de no mínimo 65m² (sessenta e cinco metros 
quadrados) e máximo 190m² (cento e noventa metros quadrados); Localizar-se em área 
de fácil acesso pela população; Possuir no mínimo 02 (duas) instalações sanitárias, sendo 
ao menos uma com acessibilidade (PCD); O imóvel deve ser provido  de  acessibilidade 
para portador de necessidades especiais; Caso o imóvel não atenda aos requisitos 
sanitários e de acessibilidade exigidos, as adequações poderão ser executadas e 
comprovadas em 180 dias ininterruptos a contar do início da vigência do contrato, a 
expensas do locatário; Possuir em suas dependências uma cozinha com pia; Comportar a 
instalação de divisórias; Bicicletário; Imóvel em bom estado de conservação; Instalações 
elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento; Medidores independentes 
de consumo de  energia  elétrica e hidráulica; Capacidade para instalação de 
equipamentos de grande porte (60.000 btu); Entrada para sistema de telefonia fixa; 
Localizar-se em área de fácil acesso ao cidadão local, bem como de outro município; Estar 
localizado próximo a um ponto de ônibus; Entrada de energia trifásica; Rede elétrica 
aterrada; Local não sujeito a alagamento; Localizar-se em andar térreo, ou superior, 
desde que atenda aos critérios de acessibilidade., além de outras especificações contidas 
no Edital de Chamamento. O imóvel será destinado à instalação da Agência do 
Trabalhador - SINE. O edital, com todas as especificações exigidas, estará disponível no 
site www.setades.es.gov.br, no link “chamamentos públicos”, bem como pelo e-mail: 
cpl@setades.es.gov.br. O recebimento da documentação e proposta dar-se-á até o dia 
11/12/2020, das 09h00 às 17h00min, na Comissão Permanente de Licitação - 
CPL/SETADES, localizada na Rua Dr. João Carlos de Souza, 107, sala 1201, Barro 
Vermelho, Vitória /ES, CEP: 29057-550. Maiores informações poderão ser obtidas na 
CPL, através do telefone (27) 3636-6812.

Vitória, 20 de novembro de 2020.
CYNTIA FIGUEIRA GRILLO

Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

AÇÕES DE GOVERNO
Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres

O objetivo principal é prevenir, combater e enfrentar 
todas as formas de violência contra as mulheres.
O governador do Estado, Renato Casagrande, 
assinou, na última quarta-feira (18), o decreto que 
institucionaliza o Pacto Estadual pelo Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres. A solenidade virtual 
marca a abertura das atividades da programação da 
campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência Contra as Mulheres”, da Secretaria de 
Direitos Humanos (SEDH).
A subsecretária de Políticas para as Mulheres da 
SEDH, Juliane Barroso, fez uma apresentação 
didática do documento durante o evento virtual. 
“Hoje nosso dia é histórico para todas nós, mulheres. 
A violência contra a mulher é um tema urgente e 
necessário. Hoje nós temos a possibilidade de 
institucionalizar esse importante instrumento que 
consubstancia a necessidade da parceria com 
municípios e outros órgãos públicos, de criarmos 
ações articuladas e efetivas para o enfrentamento da 
violência contra as mulheres”, explicou.
A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, 
ressaltou a execução democrática da promoção e 
elaboração de políticas públicas para as mulheres no 
Espirito Santo.
 “Nossa expectativa é de que até o final do governo 
tenhamos todos os municípios do nosso Estado 
comprometidos com essa causa. Sabemos que 
quando garantimos os direitos das mulheres, 
garant imos também uma sociedade mais 
democrá t i ca ,  ma is  j us ta  e  i gua l i t á r i a .  A 
institucionalização do Pacto demonstra que o 
Governo do Estado tem o comprometimento no 
enfrentamento da violência contra as mulheres.” 
Nara Borgo - Secretária de Direitos Humanos
Ter um instrumento que mobilize a sociedade é 
fundamental. Para nós, é inadmissível que uma 
mulher sofra violência e perca sua vida pelo simples 
fato de ser mulher. Assim como é inaceitável termos 
essa cultura enraizada em algumas pessoas. Vamos 
combater isso. Temos que fazer um trabalho de 
educação e também de punição. O Pacto vai nos dar 
o caminho, uma diretriz, um trabalho organizado, 
servindo de orientação para a sociedade capixaba. 
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-
1 1 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

es360.com.br/publicidade_legal1


