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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Terça-feira, 29 de Outubro de 2013

EXECUTIVO

Penha. Com extensão de 11,340
quilômetros, sob jurisdição da Su-
perintendência Regional de Opera-
ções IV (SRO-4) do DER-ES, con-
forme descrito na planilha orça-
mentária e Termo de Referência
anexos ao Edital.
Valor: R$ 12.126.861,73.
Natureza da Despesa: Progra-
ma de Trabalho: 26.782.0067.3454
- Natureza da Despesa:
4.4.90.51.00, para o corrente exer-
cício financeiro (2013) R$

* Valores de Junho de 2013

Vitória/ES, 25 de outubro de 2013.

ENG. TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI
Diretora-geral do DER-ES

Protocolo 110788

1.000.000,00. Programa de Traba-
lho: 26.782.0067.3454 - Natureza
da Despesa: 4.4.90.51.00, para o
corrente exercício financeiro
(2014) R$ 7.417.907,00. Progra-
ma de Trabalho: 26.782.0067.3454
- Natureza da Despesa:
4.4.90.51.00, para o corrente exer-
cício financeiro (2015) R$
3.708.954,73.
Prazo: 548 dias corridos.
Assinatura: 25/10/2013.

Protocolo 110634

1º TERMO ADITIVO AO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2013
EDITAL Nº 1/2013

24 DE OUTUBRO DE 2013

Em ADITAMENTO ao EDITAL Nº 1/2013, publicado no DOE em 25/10/
2013 o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito
Santo torna público a inclusão da redação a seguir especificada, per-
manecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
- O cargo de nível médio de Técnico Operacional I será avaliado segun-
do os instrumentos previstos no subitem 1.3 do referido edital para os
cargos de nível médio;
- TABELA SALARIAL para os cargos objeto do referido edital:

Classe CARGOS Subsídio (Em R$)* 

I 
Assistente Operacional l 1.664,00 
Assistente de Suporte I 1.664,00 

I Técnico Operacional I 2.367,04 

I 
Técnico Superior Operacional I 5.616,00 
Técnico Superior de Suporte I 4.576,00 

Departamento Estadual de Trânsito
- DETRAN -

CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2013

EDITAL DE PROCURA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA
FÍSICA E/OU JURIDICA

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO – DETRAN|ES, através da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), processo nº 64036960, no uso de suas atribuições e de
acordo com o disposto no Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93 e altera-
ções posteriores, torna público o presente Edital de procura de imóvel
para locação, destinados a atender às necessidades de funcionamento
do futuro pátio para guarda de veículos e central de reciclagem do
DETRAN ES na região da Grande Vitória, com o objetivo de realizar
atendimento a população e o atendimento a demanda do DETRAN ES,
conforme Projeto Básico e Anexo I ao presente Chamado.
REQUISITOS NECESSÁRIOS DO IMÓVEL:
O objeto deste chamado público é a locação de imóvel para atender as
necessidades da implantação do Pátio para guarda de veículos e cen-
tral de reciclagem do DETRAN|ES na região da Grande Vitória, com as
seguintes características:

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO IMÓVEL 

ITEM CARACTERISTICAS DO OBJETO UND. DE MEDIDA QUANTIDADE 

1 

IMÓVEL TIPO ÁREA INDUSTRIAL COMPOSTA 
DE: TERRENO COM ÁREA LIVRE (ÚTIL), 

BALANÇA, GALPÃO COBERTO, ÁREA 
ADMINISTRATIVA (ESCRITÓRIO) E ÁREAS 

DE APOIO.  

M² 

ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 50.000 M² 
(CINQUENTA MIL METROS 

QUADRADOS) E MÁXIMA DE 80.000 
(OITENTA MIL METROS QUADRADOS)

a) Muro em toda a extensão do imóvel de no mínimo 03 (três) me-
tros de altura, em alvenaria, em bom estado de conservação e com
sistemas de segurança instalado dos tipos: cerca cortante em aço “ser-
pentina” em toda a extensão e sensores de presença nas áreas de
segurança mais sensíveis (limites com matas fechadas ou locais er-
mos);

b) Guarita de vigilância, com altura mínima de 4 (quatro) metros
de altura, próximo à entrada principal para que seja possível o controle
de acesso de veículos e pedestres;
c) Acesso de VEÍCULOS através de portão industrial construído em
material metálico com acionamento por motor elétrico com altura míni-
ma de 3 (três) metros e largura mínima de 4 (quatro) metros;
d) Acesso de PEDESTRES por portão de serviço independente, cons-
truído em material metálico com altura mínima de 2 (dois) metros e
largura mínima de (1) um metro;
e) Estrutura para sistema de controle e segurança interna e exter-
na através de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, com no mínimo de
21 (vinte e um) pontos de câmeras, suficientes para o controle de aces-
sos na entrada, locais sensíveis e fachadas, além de equipamentos
centrais de visualização, monitoramento e gravação, segundo os pa-
drões normativos vigentes;
f) SPDA – Sistema de proteção contra descarga atmosférica em
conformidade com ABNT NBR 5.419/2005, com laudo emitido e assina-
do por Engenheiro registrado no CREA/ES contratado pelo proponente;
g) Instalações elétricas de baixa tensão em 110 v e 220 v, estabili-
zadas, aterradas, segundo o novo padrão brasileiro ABNT NBR 14.136/
2002 e em conformidade com a ABNT NBR 5.410/2004;
h) Acesso ao imóvel deve ser pavimentado e de fácil acesso para
veículos pequenos e caminhões, já que o pátio irá operar com carga e
descarga, permitindo o acesso e manobra de carretas e caminhões;
i) Ter a disponibilidade de transporte público coletivo nas proximi-
dades;
j) Local não sujeito a alagamentos;
k)
l) Fornecimento de água e recolhimento de efluentes líquidos (es-
goto) pela concessionária pública local;
m) Fornecimento de energia elétrica pela concessionária local, ins-
talada e em operação;
n) Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico) junto à concessioná-
ria publica;
o) Abrigo externo ou dispositivo que possa atender o descarte de
lixo doméstico;
p) Estacionamento pavimentado para uso de funcionários, coberto
com pé direito mínimo de 3,00 m (três metros e trinta), com o mínimo
de 06 (seis) vagas para carros de passeio, sendo que 01 (uma) vaga
será exclusiva a deficiente físico e deverá ser instalada conforme legis-
lação vigente;
q) Estacionamento coberto e pavimentado para funcionários desti-
nados a motocicletas, motonetas e ciclomotores, com no mínimo 06
(seis) vagas;
r) Bicicletário para uso de funcionários, com capacidade mínima de
04 (quatro) vagas, coberto e pavimentado;
s) Estacionamento pavimentado para uso de visitantes, com o mí-
nimo de 04 (quatro) vagas para carros de passeio, sendo que 01 (uma)
vaga será exclusiva a deficiente físico e deverá ser instalada conforme
legislação vigente;
t) Estacionamento pavimentado para visitantes destinados a mo-
tocicletas, motonetas e ciclomotores, com no mínimo 03 (três) vagas;
u) Disponibilidade de internet pública de alta velocidade.

DA ÁREA LIVRE 

 

ITEM CARACTERISTICAS DO OBJETO UND. DE MEDIDA QUANTIDADE 

1 
ÁREA (TERRENO), PLANO, LIVRE DE 
OBSTÁCULOS, COMPACTADO, LIVRE DE 
ALAGAMENTOS. 

M² 
MÍNIMO DE 80% (oitenta) POR CENTO 

DA ÁREA OFERTADA) 

a) Terreno totalmente plano, com área livre e útil de no mínimo
80% (oitenta) por cento da área, livre de obstáculos, compactado, livre
de alagamentos e com material aplicado ao solo, do tipo “solo brita”,
“escória” ou outro material semelhante aplicado por toda a extensão
da área livre;
b) Sistema de Combate a Incêndio adequado, devidamente apro-
vado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo,
em conformidade com os dispositivos normativos vigentes;
c) Postes de iluminação em funcionamento, com instalação de no
mínimo 20 (vinte).

DO GALPÃO 

 

ITEM CARACTERISTICAS DO OBJETO UND. DE MEDIDA QUANTIDADE 

1 GALPÃO TIPO INDUSTRIAL M² MÍNIMO DE 6.000 (SEIS MIL) 

a) Galpão tipo industrial com área útil mínima de 6.000 m² (Seis
mil metros quadrados);

rafaele.silva
Realce


