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EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 142/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI. 
CNPJ: 34.262.928/0001-66. ENDEREÇO: Rua Coronel Lincon Vieira de Resende - CEP:29.305-160. OBJETO: O presente 
instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 2ª, conforme solicitado por meio do Processo Administrativo nº 4148/2020 de 26 de 
Novembro de 2020. VALOR SUPRIMIDO: Fica suprimido o valor de R$ 2.386,49 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e 
nove centavos), ao contrato de Prestação de Serviços n°142/2020. DATA DA ASSINATURA: 13 de Janeiro de 2021.

 Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 

001/2021
            

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
22/01/2021, Licitação na modalidade de PP – Sistema Registro de Preços. Exclusivo 
para ME e EPP – Objeto: Aquisição de Alimentação/Refeição (marmitex), a pedido da 
SEMUS. Proc. 4089/2020. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email 
licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 

Adonias Ramos
Pregoeiro

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000003/2021, 
Processo Administrativo Nº. 026737/2020, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 
PESSOAL, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. Passando a abertura 
p a r a  à s  0 9 : 3 0  h o r a s  d o  d i a  2 8  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 1 .  E d i t a l  R e t i fi c a d o  p e l o  L i n k : 
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 janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

Incaper lança vídeos com resultados da pesquisa sobre café sombreado
Os estudos foram desenvolvidos, ao longo de três anos, na Fazenda 

Experimental de Bananal do Norte, do Incaper, em Cachoeiro
Um formato inovador de divulgação de pesquisa científica será lançado pelo Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os resultados da 
pesquisa sobre o cultivo de café sombreado serão apresentados, neste mês de janeiro, 
por meio da divulgação de uma série de quatro vídeos pelas redes sociais do Instituto. A 
pesquisa foi desenvolvida pelo Incaper e por parceiros que compõem a Rede de Estudos 
Ambientais e Socioeconômicos em Sistemas de Produção Agroecológicos. A pesquisa 
consistiu na avaliação de diversos aspectos da plantação de café consorciada com 
gliricídia, banana, ingá e pupunha, sendo composta por quatro projetos que avaliaram: 
a dinâmica da água, a produtividade e análise econômica; análise de qualidade e as 
árvores com potencial econômico. A comparação do cultivo de café sombreado foi feita 
entre as quatro culturas e o café sozinho, plantado a pleno sol, de modo tradicional. A 
pesquisa foi realizada em rede, com parceria entre o Incaper, a Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Vila 
Velha (UVV), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Espírito Santo (Fapes) e da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca (Seag), por meio do Edital Fapes/Seag PPE Agro 06/2015. A série com os 
resultados da pesquisa de café sombreado é composta por quatro vídeos, com média de 
quatro minutos de duração. O principal objetivo da divulgação dos resultados pelos 
vídeos é simplificar a linguagem técnico-científica, principalmente para o cafeicultor, de 
acordo com a pesquisadora do Incaper e coordenadora de um dos projetos da pesquisa, 
Penha Padovan. “A equipe da pesquisa avaliou que as informações integradas dos quatro 
projetos seriam de maior utilidade para o público em geral pelo formato em vídeo, 
especialmente, para os agricultores interessados na adoção do sistema agroflorestal”, 
frisou. O primeiro vídeo da série trata da dinâmica da água em café sombreado, seguido 
pelo resultado sobre a produtividade e análise econômica do sistema agroflorestal. O 
terceiro vídeo aborda a qualidade do café cultivado com as culturas em análise. A série é 
finalizada com o vídeo que destaca a potencialidade econômica das árvores utilizadas no 
sombreamento do café. Confira abaixo alguns destaques sobre os resultados da 
pesquisa que indicam como plantar café sombreado e os benefícios dessa técnica. 
DINÂMICA DA ÁGUA - Em cafés cultivados com árvores, a dinâmica da água é 
influenciada tanto pelos cafeeiros quanto pelas outras culturas. Os estudos das 
condições ambientais em sistemas agroflorestais estimaram a quantidade de chuva 
interceptada pela copa das árvores de gliricídia, ingá e bananeira, utilizadas no 
sombreamento do café. PRODUTIVIDADE - A pesquisa avaliou a produtividade e 
analisou economicamente o cultivo agroflorestal dos cafés sombreados com gliricídia, 
banana, ingá e pupunha. Foi indicado que a produtividade do café pode ser influenciada 
pela espécie de árvore utilizada no sombreamento, como explicou o coordenador do 
projeto e pesquisador do Incaper, João Araújo. "Os cafés com bananeira e gliricídia não 
se diferenciam do café solteiro e apresentaram produtividades iguais. Já o café com 
pupunha e com ingá produziram 32% a mais que o café solteiro, indicando que a 
pupunha e a árvore de ingá são plantas companheiras para o café nessa situação de 
cultivo do cafeeiro conilon não irrigado", descreveu Araújo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 022/2020

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 de Habilitação 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020.
EMPRESAS  HABIL ITADAS:  BETA 
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP, 
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA 
EPP, CVN CONSTRUTORA VIA NORTE 
LTDA, ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME, 
L.A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI 
e WVS CONSTRUTORA LTDA Os autos 
encontram-se com vistas franqueadas. A 
Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.01.0011.

Linhares-ES, 13 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

Aquaviário: Governo publica edital para 
obras de construção dos píeres

O edital e todos os documentos relativos ao 
processo licitatório estão disponíveis no site 

da Semobi (www.semobi.es.gov.br)
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), publicou, 
ontem, o edital para contratação das obras de 
construções de quatro píeres para o funcionamento 
da operação do aquaviário. Os detalhes foram 
anunciados pelo governador Renato Casagrande, 
em transmissão ao vivo pelas redes sociais. A 
implantação do novo modal é uma das prioridades 
do Governo do Estado na área da mobilidade. O 
valor máximo do investimento será de R$ 
6.626.140,87 e as empresas interessadas têm até 
o dia 11 de fevereiro para apresentarem as 
propostas. O vencedor terá 11 meses para executar 
os trabalhos, contados a partir da ordem de serviço. 
As quatro estações ficarão localizadas na Prainha, 
em Vila Velha; na Enseada do Suá e Centro, em 
Vitória; e, em Porto de Santana, em Cariacica. O 
modal será integrado ao sistema de transporte 
coletivo (Transcol). O secretário de Estado de 
Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, deu 
mais detalhes sobre o projeto. “A implantação do 
aquaviário também será feita em etapas. Primeiro, 
desenvolvemos os projetos dos trapiches, que foi 
uma etapa importante, pois o píer precisa ser muito 
bem executado para garantir a segurança e a 
acessibilidade do sistema. Agora, estamos 
contratando a execução da obra e, ainda este ano, 
vamos publicar o edital para contratar a operação 
do sistema”, explicou. Também estiveram 
presentes no anúncio a vice-governadora do 
Estado, Jaqueline Moraes, e os deputados 
estaduais Marcelo Santos e Dary Pagung, líder do 
Governo na Assembleia Legislativa. Para Marcelo 
Santos, presidente da Comissão Permanente de 
Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e 
Regional, Mobilidade Urbana e Logística da 
Assembleia Legislativa, o debate realizado no 
colegiado com a participação do Governo e da 
sociedade capixaba, culminou nas ações que agora 
se apresentam. “É uma satisfação muito grande 
participar deste momento, lembrando dos tempos 
em que utilizei o aquaviário quando ainda se 
chamava Bico de Palhaço, no trajeto entre Cariacica 
e Vila Velha, quando servi o Exército. Desde a 
minha chegada na Assembleia, levantei este 
debate e a sensibilidade do governador e de sua 
equipe foi fundamental. Quando se decidiu que 
retomaríamos o aquaviário, a cidade de Cariacica 
não estava incluída, e com a sua sensibilidade, 
incluímos um terminal em Cariacica”, afirmou 
Marcelo Santos. O deputado Dary Pagung também 
destacou a importância desse modal. “Lembro do 
aquaviário quando era menino e sei da importância 
para a Grande Vitória. Precisamos mudar a 
infraestrutura e a logística. Esse é um sonho dos 
capixabas, assim como a obra da Terceira Ponte. 
Parabenizo o governador e toda sua equipe", 
destacou o parlamentar.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 1 3 - 0 1 - 2 0 2 1 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas define 
Comissão Estadual

A Comissão dará suporte às demandas internas do 
Fórum, além de supervisionar as Câmaras Técnicas e 

os Grupos de Trabalho
Na última segunda-feira (11), em reunião ordinária do Fórum 
Capixaba de Mudanças Climáticas (FCMC) foi deliberada e 
definida a Comissão Estadual de Mudanças Climáticas 
(CEMC), que dará suporte técnico às demandas internas do 
Fórum, além de supervisionar as Câmaras Técnicas e os 
Grupos de Trabalho que serão designados para debater e 
propor ações em diversas temáticas relacionadas ao 
enfrentamento ao aquecimento global no Estado. Na reunião, 
o diretor de projetos do Centro Brasil do Clima (CBC), Willian 
Wills, fez uma apresentação contextualizada para os 
membros do Fórum sobre o cenário atual do planeta, 
apontando os desafios dos países para o enfrentamento das 
variações de temperatura no mundo, ocasionadas pelo efeito 
estufa. Wills alertou ainda sobre a necessidade de união de 
governos, academia, setor privado e sociedade na busca de 
soluções. “Há uma representatividade significativa no Fórum 
Capixaba de Mudanças Climáticas, mas somado a isso é 
necessário irmos ao encontro da construção de planos 
estratégicos e da elaboração regular de estudos climáticos 
para o Espírito Santo, que incluam inventários de emissões de 
Gases de Efeito Estufa [GEE], de planos de mitigação e de 
cenários de emissões de GEE, de planos de adaptação, além 
de planos setoriais de mitigação e adaptação”, ponderou 
Willian Wills. Para o secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, Fabricio Machado, com o estabelecimento 
da Comissão será possível dar encaminhamentos as estas 
demandas no fórum, apontadas pelo CBC, e também 
aprofundar em discussões suplementares aos temas que 
afetam diretamente o clima no nosso Estado, como qualidade 
do ar, cobertura florestal, recursos hídricos, eficiências 
energéticas, o consumo das pessoas e o desenvolvimento 
sustentável das cidades. “O Espírito Santo tem avançado 
bastante em iniciativas estruturantes para o enfretamento de 
eventos extremos relacionados às mudanças climáticas, 
como a construção do Centro Estadual de Gerenciamento de 
Riscos e Desastres, projeto viabilizado pelo Programa de 
Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, e com o 
Programa Reflorestar, na recuperação e manutenção da 
cobertura florestal, entre outros projetos estratégicos. E é 
preciso avançar ainda mais, sempre almejando a 
sustentabilidade, absorvendo as melhores práticas 
tecnológicas e introduzindo mecanismos de desenvolvimento 
limpo”, ressaltou o secretário Fabricio Machado. A secretária 
de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissional, Cristina Engel, ocupa o cargo de secretária 
Executiva do FCMC e avaliou de forma positiva o encontro. “A 
reunião foi extremamente positiva porque houve uma 
concordância em relação aos indicados à Comissão Estadual 
de Mudanças Climáticas. Os nomes definidos são muitos 
significativos”, ressaltou. “Também é importante que seja 
comentado que nessa reunião foi feita uma juntada de 
projetos e programas governamentais para identificar o que já 
está sendo feito no Estado. Então, essa Comissão terá um 
abundante material para iniciar seus trabalhos, cujos 
conteúdos irão auxiliar no delineamento das ações a serem 
realizadas a partir de agora. A função principal da Comissão 
será a proposição do Plano Estadual de Mudanças Climáticas 
que conterá, inclusive, os temas e ações que deverão ser 
priorizados”, complementou Cristina Engel.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-01-2021) 
- Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/
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