
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 17/12/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

ACESSIBILIDADE
Janela Cidadã: projeto do Iema é finalista do Prêmio Inoves

O projeto Janela Cidadã – Acessibilidade para pessoas surdas em Unidades de Conservação (UCs) é um dos finalistas do 
Prêmio Inoves, na Categoria Projetos em Desenvolvimento. A ação é um serviço dentro do programa Trilha Cidadã, desenvolvido 
desde 2012 pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), por meio da Gerência de Educação Ambiental (GEA), 
que visa a promover a inclusão social e a qualidade de vida aos visitantes das UCs, pelos benefícios do contato com a natureza. 
São os conteúdos mais interessantes para quem visita os parques. Já tínhamos algumas placas com símbolos de líbras, mas 
para passar todo o conteúdo seriam textos muito grandes e surgiu a ideia de disponibilizá-los em vídeos.
Karla Fafá - Coordenadora do Trilha Cidadã
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-12-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E EPIS, 
PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.” DATA DE ABERTURA: 05/01/2021. HORÁRIO DE 
ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do 
Edital se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas via 
email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 16 de dezembro de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

OBRAS
Estado: R$ 26 milhões para obras de 

macrodrenagem em Colatina
O município de Colatina vai receber mais de R$ 
26 milhões em obras de macrodrenagem na 
bacia hidrográfica do Córrego São Silvano. O 
anúncio foi feito pelo governador Renato 
Casagrande, durante transmissão ao vivo 
pelas redes sociais, ontem (15). Já foi 
publicado o Edital para execução das obras, 
por meio da Secretaria de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb) com recursos do Governo Federal.
As obras irão minimizar os constantes 
alagamentos que ocorrem na região, os quais 
impactam na economia dos bairros, assim 
como acarretam prejuízos aos moradores 
situados na área de influência. Situação que 
vem se agravando.
Frequentemente estamos anunciando 
investimentos em obras de macrodrenagem, 
principalmente em Vila Velha, Viana e 
Cariacica. Hoje estamos anunciando esse 
robusto investimento para melhorar a 
infraestrutura da cidade de Colatina. Aproveito 
para agradecer a nossa bancada federal pela 
conquista e a destinação desse recurso para a 
obra. Nosso governo está dando passos 
adiante na melhoria da infraestrutura e da 
qualidade de vida dos capixabas.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (16-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

SISTEMA DIGITAL E-DOCS
100% digital: Governo não usará mais papel 

em novos processos
A partir de janeiro de 2021, a abertura de novos 
processos pelos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual somente poderá ser realizada 
por meio do sistema digital e-Docs, dispensando o 
uso de papel. A informação foi anunciada, na manhã 
de ontem (15),  pelo governador Renato 
Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas 
redes sociais. Casagrande assinou digitalmente pelo 
celular o decreto que altera o prazo anteriormente 
estabelecido, antecipando a medida em quatro 
meses. O ato será publicado no Diário Oficial de hoje 
(16) e determina, ainda, que as instituições que por 
motivos técnicos não conseguem originar algum 
processo em meio digital elaborem e apresentem, 
até o próximo dia 30 de dezembro, o plano de 
migração para o sistema. Já os órgãos que utilizam 
sistema próprio terão até abril do próximo ano para 
i n t e g r á - l o  a o  e - D o c s ,  g a r a n t i n d o  a 
interoperabilidade entre eles.
Atualmente, 97% do total de processos existentes 
são autuados de forma on-line. O e-Docs já 
ultrapassou a marca de 230 mil processos autuados 
e de 11,6 milhões de documentos capturados, o 
equivalente a 34 milhões. Estamos anunciando que 
viraremos o ano com um governo totalmente digital, 
totalmente eletrônico. Tínhamos o prazo para o mês 
de abril, mas antecipamos para janeiro. Isso para 
nós é uma conquista importante. A inserção do 
sistema e-Docs já foi importante durante a 
pandemia, que mesmo durante a parte mais dura, os 
órgãos não pararam de funcionar. O Detran, por 
exemplo, não paralisou seus serviços nenhum dia na 
pandemia e atendeu a todos os capixabas. 
Renato Casagrande – Governador 
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-
1 2 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 019/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Linhares – ES, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fica REMARCADA 
nova data de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 
019/2020, para às 08:30 horas, do dia 13 de janeiro de 
2021, referente a contratação de empresa especializada, 
para executar as obras de Instalações de Prevenção, 
Combate a Incêndio e Pânico, bem como Urbanismo da 
EMEF Caboclo Bernardo, no Bairro Planalto, neste 
Município, tendo em vista alterações no Edital.  O 
comunicado encontra-se disponível  no s i te: 
www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0600008.01.0020.

Linhares, 16 de dezembro 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

CONCORRÊNCIA  Nº 009/2020
O Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, 
através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos interessados o 
resultado da CONCORRÊNCIA  Nº 009/2020, conforme 
abaixo:
Empresa Vencedora: GOLDEN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
CidadES Contratações: 2020.042E0600008.01.0016

Linhares-ES, 16 de dezembro de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL
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