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Ficam os senhores acionistas da Companhia Docas do Espírito Santo 
– CODESA, convocados a comparecer à reunião da Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar às 10:00 horas do dia 16 de julho de 2020, 
em sua Sede Administrativa de Negócios, situada à Rua Izidro Benezath, 
nº 48, 4º andar, Enseada do Suá, cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

I. Eleição de Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Vitória 29 de junho de 2020
MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração da CODESA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 - 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 E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E UNIFORMES.” DATA DE ABERTURA: 22/07/2020. 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, 08 de julho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
23/07/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Reforma do Prédio da Unidade 
de Saúde da Família, localizado na Rua dos Pescadores no Bairro Ericina do Município, com 
fornecimento de Materiais e Mão de Obra, a pedido da SEMOSI, conforme Proc. Adm. nº 
2231/2020. O edital e seus anexos deverão ser retirados no site www.ibiracu.es.gov.br, 
ou poderão ser solicitados via e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com.

Luana Guasti
Presidente da CPL Substituta

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
28/07/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Pavimentação e 
Drenagem em Estradas Vicinais de difícil acesso, situadas em Alto Piabas, interior do 
Município de Ibiraçu/ES, a pedido da SEMDERMA, conforme Proc. Adm. nº 2342/2020. O 
edital e seus anexos deverão ser retirados no site www.ibiracu.es.gov.br, ou poderão ser 
solicitados via e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com.

Luana Guasti
Presidente da CPL Substituta

AlimentarES promove webinar sobre alimentação saudável

O programa AlimentarES, do Governo do Estado, promove, nesta quinta-feira (09), às 19h30, uma webinar 
com o tema “Nutrição e Imunidade na Prevenção de Doenças”. A iniciativa busca a conscientização da 
população em manter uma dieta rica em nutrientes e vitaminas, como forma de prevenção de doenças 
durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A transmissão será feita pelo YouTube e Facebook do 
Incaper e também pelo Facebook da vice-governadora Jaqueline Moraes. A vice-governadora conversa com 
a especialista na área e referência nacional Adaliene Versaniani sobre como a alimentação saudável deve 
ser variada e colorida, para proporcionar maiores chances de ofertar alguns nutrientes essenciais, como 
zinco, selênio, manganês, cobre, ferro, magnésio, vitamina D, C, ômega 3, entre outros. A professora 
também dará dicas de preparo e formas de combinar os alimentos entre si para melhorar ainda mais o seu 
valor nutritivo e ser um apoio na prevenção de doenças que podem afetar o organismo. O evento conta 
ainda com a participação de Jaqueline Sanz, extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural
(Incaper). A mediação será realizada pela professora Mírian Patrícia Castro Pereira Paixão, da Universidade 
Salesiano (Unisales).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES DE GOVERNO
Audiências públicas para elaboração do Orçamento 2021

Está no ar o site www.orcamento.es.gov.br, com o qual o Governo do 
Espírito Santo vai dialogar com a população capixaba, visando à 
elaboração do Projeto de Lei do Orçamento 2021. Desde segunda (06), o 
cidadão pode apresentar suas propostas, priorizando os desafios que 
deverão receber maior atenção do Governo capixaba ao longo do próximo 
ano. Após escolher a microrregião, basta clicar na área estratégica para a 
qual deseja contribuir, destacar o desafio que considera de maior 
relevância e registrar sua proposta. Dessa forma, a população de todas as 
dez microrregiões capixabas auxiliará a administração estadual na 
elaboração da peça orçamentária para o próximo ano. Caberá à Secretaria 
de Economia e Planejamento (SEP), órgão responsável por coordenar e 
integrar o planejamento governamental, depois de analisar as propostas 
apresentadas pela população, elaborar o Projeto de Lei do Orçamento 
Anual (PLOA) a ser enviado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo 
(Ales), para ser submetido à análise e votação dos deputados estaduais.
DIÁLOGO - Durante o período das audiências públicas, o Governo do 
Estado vai dialogar diretamente com o capixaba. Serão realizadas, de 
forma virtual, reuniões com representantes dos dez Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento do Estado e debates com a participação popular, que 
acontecerão em tempo real. Essa plenária virtual, em data ainda a ser 
divulgada, contará com presenças do governador Renato Casagrande, da 
vice-governadora Jaqueline Moraes, bem como dos secretários de Estado e 
dirigentes de órgãos da Administração Estadual. Durante a plenária 
virtual, realizada por meio de canal do Governo no You Tube e com 
transmissão pela TVE, os cidadãos poderão obter informações e 
apresentar sugestões para a peça orçamentária, dialogando com gestores 
das nove áreas estratégicas do Governo: Segurança em Defesa da Vida, 
Saúde Integral, Educação para o Futuro, Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos, Infraestrutura para Crescer, Gestão Pública Inovadora, 
Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de planejamento de 
curto prazo, compatível com o Plano Plurianual (PPA), utilizado pela 
administração pública para demonstrar todos os recursos que serão 
arrecadados (receita), assim como todos os valores a serem gastos 
(despesas), num determinado exercício financeiro. Compete à SEP a 
elaboração, a execução e o acompanhamento do Orçamento Público do 
Governo do Estado. “A participação social na discussão dos desafios e 
prioridades, durante o processo de elaboração da peça orçamentária 
anual, é uma conquista da sociedade contemporânea. Quanto mais 
qualificada for essa participação, mais chances teremos de produzir um 
planejamento orçamentário que atinja a sua finalidade, que é a promoção 
do desenvolvimento econômico e social.”
Álvaro Duboc - Secretário da Economia e Planejamento

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-06-2020) - Disponível 
em www.jusbrasil.com.br/diarios

FACILIDADE
Doação: Hemoes utiliza equipamentos portáteis para coleta externa

Diante do distanciamento social enfrentado no Estado em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Hemocentro 
do Espírito Santo (Hemoes) tem adotado medidas para aumentar o alcance de coletas de sangue e ficar mais próximo aos doadores. 
Com isso, uma nova modalidade de coleta externa está sendo realizada pelos profissionais: o uso de equipamentos portáteis.

EQUIPE - A diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, explica que nesse procedimento é utilizado o mesmo aparelho de coleta de 
sangue do Ônibus de Coleta Externa. Entretanto são direcionados para o local da visita uma equipe menor de profissionais da saúde 
e materiais de fácil deslocamento, facilitando o acesso em áreas com estruturas pequenas. “Recebemos muitos pedidos de coleta 
externa com o ônibus, porém a logística para levá-lo é complexa. É preciso ter um espaço amplo para estacionar o veículo, estrutura 
de rede elétrica e outras condições que limitam o acesso. A principal vantagem dessa nova modalidade de coleta é alcançar os 
doadores em seus ambientes de trabalho, sendo uma alternativa à unidade móvel do Hemoes”, destacou. Para a realização do 
serviço, a equipe técnica leva ao local até quatro poltronas, maleta de urgência e emergência e os equipamentos portáteis para a 
coleta de sangue.

SAIBA MAIS SOBRE A DOAÇÃO
- Quem pode doar:
Podem doar sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos, sendo que a primeira doação deve ser feita 
obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve 
apresentar um documento original com foto. O voluntário não pode estar em jejum. Caso tenha almoçado, o procedimento deve ser 
feito três horas depois. Se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para a doação, que deve ser de dois em dois 
meses para homens e de três em três meses para mulheres. Além disso, aqueles que fizeram cirurgia bariátrica, tatuagem ou 
receberam transfusão de sangue só podem doar 12 meses após o procedimento. Voluntários que tiveram diagnóstico de dengue só 
podem realizar a doação após 30 dias. E em casos de hepatite A, podem ser doadores aqueles que contraíram a doença até os 11 
anos.
- Quem não pode doar:
Não podem doar sangue as pessoas que já tiveram hepatite B ou C; estão grávidas ou com atraso menstrual; realizaram endoscopia 
ou colonoscopia a menos de seis meses; estiveram gripados nos últimos 15 dias; e aqueles que fazem aplicação de insulina.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


