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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

007/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
04/06/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição Material Elétrico, a pedido da SEMOSI. Proc. 
5812/2019. Local de realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do 
email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0700001.02.0018

Luana Guasti
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONCEIÇÃO DA BARRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO 07/2020

O Município de Conceição da Barra, 
através da Pregoeira, torna público que 
fará realizar a abertura de licitação para o 
dia 03 de junho de 2020 às 14:00 horas, 
cujo objeto contratação exclusiva de ME 
ou EPP para fornecimento e instalação de 
grades de ferro, para atender demanda 
da Sec. M. Ass. Social, as exigências 
legais a serem cumpridas e a forma de 
apresentação das propostas estão 
previstas no edital em referência e 
poderá ser adquirido através do site: 
www.conce icaodabarra.es .gov.br 
maiores informações pelo tel.: (27) 
98884-7593.Obs:  os l ic i tantes 
deverão portar equipamentos de 
proteção individual.

IRANI DE SOUZA PEREIRA
Pregoeira

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 001/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município 
de João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) 
e no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 001/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 002/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 21 de maio de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

CONTRATUALIZAÇÃO
ES ultrapassa a marca de mil leitos exclusivos para a Covid-19

O Governo do Estado o segue ampliando o número de leitos hospitalares disponíveis para 
o tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados para o novo Coronavírus (Covid-19). 
Ontem (20), o governador Renato Casagrande anunciou a contratualização de mais 40 
leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) e 150 de enfermaria no Vila Velha Hospital. Com 
isso, o Espírito Santo ultrapassa a marca de mil leitos exclusivos para a Covid-19.
Em visita às instalações do hospital, Casagrande falou sobre o esforço do Governo do 
Estado para ampliar a rede de atendimento aos pacientes. “Nas próximas horas a gente 
começa a usar 190 leitos para o tratamento da Covid-19, sendo 40 de UTI. É muito mais 
que um hospital de campanha. Além de ser uma estrutura já toda montada e com os 
profissionais de saúde. É uma segurança para quem depende do leito”, afirmou o 
governador. Casagrande lembrou que o Espírito Santo chega nesta semana a 476 leitos 
de UTI exclusivos para tratamento do coronavírus.

Dia dos Mil
Nésio Fernandes disse ainda que esta data é marcante pelo fato de o Espírito Santo 
ultrapassar a marca de mil leitos de enfermaria e UTI disponíveis para Covid-19. A soma 
leva em consideração os 251 leitos contratualizados pela Secretaria da Saúde (Sesa), 
publicados no Diário Oficial do Estado.
Além dos 190 leitos do Vila Velha Hospital, foram anunciados 11 leitos do Hospital e 
Maternidade São Francisco de Assis, 15 leitos do Hospital São Luiz e 35 leitos do Hospital 
Meridional São Mateus. Com os já 793 leitos disponibilizados, o Espírito Santo chega à 
oferta de 1.044 leitos para o atendimento de Covid-19.
Nas próximas horas a gente começa a usar 190 leitos para o tratamento da Covid-19, 
sendo 40 de UTI. É muito mais que um hospital de campanha. Além de ser uma estrutura 
já toda montada e com os profissionais de saúde. É uma segurança para quem depende 
do leito.
O programa tem por estratégia a qualificação e reestruturação da rede de atenção à 
saúde e fortalecimento do papel da regulação do Estado, visando à garantia do acesso à 
atenção hospitalar a todos os pacientes que desenvolvam formas graves da doença.
“Com o programa, a Secretaria da Saúde visa à ampliação de oferta de leitos de forma 
regionalizada ao atendimento à Covid-19, e à garantia do acesso a atenção hospitalar”, 
explicou o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, 
Gleikson Barbosa. O paciente Covid é um paciente complexo, já que é uma doença nova e 
exige um hospital com alta oferta assistencial, com qualidade clínica e é isso que estamos 
ofertando à população capixaba.
Nésio Fernandes Secretário de Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarioss

DESBUROCRATIZAÇÃO
Estado tem menor tempo de espera para abertura de novas empresas

Dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (RedeSim) mostram que o processo para abertura de empresas no Espírito 
Santo está cada vez mais rápido. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, a demora 
para a abertura de novos negócios registrou queda de três a cinco dias, para apenas três 
dias.
Em todo o País, até abril, apenas 12 estados e o Distrito Federal registraram tempo similar 
ao do Espírito Santo para a abertura de novos empreendimentos. O levantamento mostra 
ainda que 3.030 empresas foram abertas no Estado, entre os meses de janeiro e abril, 
sendo que o mês de março registrou o maior número de solicitações, com 989 novos 
empreendimentos.
Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, a melhoria do índice 
reflete os resultados de esforços e iniciativas do Governo do Estado para a 
desburocratização de processos e consequente melhoria no ambiente de negócios do 
Espírito Santo.
O presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, Carlos Roberto Rafael, fala 
da importância desta agilidade neste momento de pandemia. "Nesta semana, fomos 
ranqueados como o Estado da região sudeste do País com melhor resultado de prazo de 
registro para nal, Paulo Menegueli, destaca que a adesão dos municípios à plataforma do 
Simplifica-ES também contribui para o incremento da atividade econômica e melhoria dos 
resultados. “A participação dos municípios, sobretudo, quanto à adesão da plataforma do 
Simplifica-ES, é fundamental para que a abertura de empresas se torne cada vez mais ágil 
no Estado. Para isso, estamos realizando diversas reuniões com as prefeituras para que, 
num futuro próximo, todos os 78 municípios capixabas estejam utilizando os recursos do 
programa em benefício dos empreendedores”. comenta.
O Simplifica-ES, que é o Programa Estadual de Desburocratização do Ambiente de 
Negócios, facilita e agiliza o atendimento aos empreendedores, reduzindo, 
consideravelmente, o tempo de abertura de novos negócios em solo capixaba. A 
desburocratização é uma das metas previstas no planejamento do Governo do Estado e a 
Secretaria de Desenvolvimento está empenhando esforços para que esse tipo de resultado 
seja alcançado cada vez mais rápido, atraindo os empreendedores que desejam investir 
em nosso Estado e garantindo a geração de mais emprego e renda
Marcos Kneip - Secretário de Desenvolvimento

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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