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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 SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em função da impugnação impetrada pela empresa Líder Assistência Técnica em Ar 
Condicionado Ltda ME torna pública a SUSPENSÃO do “Pregão Presencial”, para “Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, 
para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
ARES CONDICIONADOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES, BEM COMO NOVAS 
INSTALAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO.” Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, 
pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 10 de julho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

DOAÇÃO DE SANGUE
Hemoes e 99 garantem viagens gratuitas até o dia 31 de julho

A parceria do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) com a empresa 99 segue 
até o dia 31 de julho. Os doadores de sangue que se deslocarem para os 
Hemocentros de Vitória, Serra, Colatina ou  Linhares terão suas viagens 
custeadas pela empresa. A ação tem como objetivo apoiar a população no 
enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) e incentivar a solidariedade. Para 
ter acesso ao benefício, o passageiro deve inserir o código promocional 
doesanguees que garante dois cupons no valor de R$ 30 cada. A inserção é 
limitada a uma vez por usuário e somente para corridas de saída ou chega das 
unidades de coleta.
A diretora geral do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, destaca que a ampliação 
da parceria é importante principalmente no período da pandemia, em que os 
estoques de sangue estão abaixo do adequado. Durante o período de 
distanciamento social, enfrentado os Hemocentros adotaram protocolos para 
reduzir aglomerações, então é importante agendar previamente a doação.
Antes de efetivamente doar sangue, os voluntários passam por uma triagem para 
avaliar sua condição de saúde e verificar se estão aptos a realizar a doação. Quem 
tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, 
uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já 
os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal. O 
interessado em doar sangue deve ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um 
documento oficial com foto e responder a um questionário. Caso tenha almoçado, 
deve aguardar três horas após a refeição para fazer a doação. Neste período de 
pandemia, pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o novo Coronavírus 
(Covid-19) podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas. Já as 
pessoas que estiverem com sintomas gripais não devem comparecer para 
doação.

AGENDE SUA DOAÇÃO
- Hemocentro de Vitória
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe | Telefone: (27) 3636-7920
- Unidade de Coleta de Sangue da Serra
Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório 
Silva) | Telefone: (27) 3218-9429
- Hemocentro de Linhares
End: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro | Telefone: (27) 3264-6000
- Hemocentro de Colatina
Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro | Telefone: (27) 3717-2800
- Hemocentro de São Mateus
Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | 
Telefone: (27) 3767-7954

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PREVENÇÃO
Parque Estadual de Itaúnas está fechado para visitação e turismo

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), localizado no município de Conceição da 
Barra, está com todos os acessos fechados por barreiras físicas e isso atinge 
também o acesso à praia de Itaúnas. Os motivos são as medidas de prevenção e 
controle da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19). Com sede 
administrativa fechada desde março, por determinação do Governo do Estado, 
Decreto 4604-R, de 19 de março de 2020, o PEI não tinha restrição de acesso, 
pois está localizado numa rodovia e não possui portaria para ações proibitivas. O 
gestor do PEI, Tarciley Gonçalves de São José, informa que, por motivos de 
segurança de saúde pública devido à disseminação do novo Coronavírus, os 
quiosques de
praia encontram-se impedidos de funcionar. Além disso, as atividades de 
ambulantes na praia e transporte de turistas no Parque de Itaúnas suspensas. 
“Paralelamente, a comunidade vem discutindo junto às autoridades locais 
medidas mais restritivas para proteção durante a temporada da Vila de Itaúnas. 
Dentre essas, a instalação e o fortalecimento do monitoramento e de barreiras 
sanitárias, o fechamento, fiscalização dos hotéis, pousadas e casas de 
temporadas e demais medidas determinadas”, explica o gestor.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

CINE.EMA
Festival Cine.Ema realiza concurso para escolas da região de Montanhas Capixabas

Com o tema “A natureza sou eu”, o Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - edição Reserva, 
abre inscrições para o concurso de fotografia, vídeo e história, voltado para professores e estudantes 
matriculados no Ensino Fundamental e Médio de escolas localizadas na região das Montanhas Capixabas. O 
concurso faz parte da edição reformulada do festival, que este ano será realizada on-line, devido à pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19). As inscrições nas três categorias vão até o dia 30 de agosto de 2020 e podem 
ser realizadas no site www.cineema.com.br/ inscricoes2020.
SELEÇÃO - Serão selecionadas fotografias feitas por dispositivo celular, vídeos de um minuto, e histórias em 
formato de redação, crônica, conto, poesia ou texto livre que tratem do tema “A natureza seu redor”. O 
concurso irá premiar as melhores iniciativas em cada categoria. Entre os prêmios estão smartfones, caixas de 
som e tablets. Professores e escolas com maior número de inscritos concorrem a kit multimídia composto por 
computadores, câmera fotográfica e smartfones.
A edição remodelada do festival contemplará a realização do Cine.Ema na Reserva Ambiental Águia Branca, 
edição anualmente realizada dentro da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, e o público de todo o 
Brasil terá acesso aos filmes selecionados em uma plataforma on demand nos meses de setembro e outubro.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

CASOS DE SUCESSO
Webinar apresenta propósitos do PEIEX-ES para empresários

No último dia 30 de junho, os casos de sucesso de empresas participantes do 

Programa de Qualificação para a Exportação (PEIEX) no Espírito Santo foram o 

tema principal de um webinar realizado pela Federação das Indústrias do 

Espírito Santo (Findes), por meio do programa Fórum+Negócios, com o apoio da 

Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) e do Centro de Apoio aos Sindicatos 

(CAS). 
É imprescindível que empresas capixabas que tenham produtos e serviços com 

potencial exportador ganhem visibilidade no mercado internacional. É 

justamente por isso que oferecemos uma capacitação de qualidade, de forma 

gratuita, para que as empresas tenham condições de expandir e crescer ainda 

mais. Marcos Kneip - Secretário de Desenvolvimento citou 143 empresas e 

nesse segundo ciclo o nosso objetivo é capacitar 200 empresas em 24 meses. 

“Queremos ver cada vez mais micro e pequenas empresas capixabas 

exportando e fortalecendo a cultura exportadora no Espírito Santo”, 

acrescentou.
Na etapa final do webinar, o representante do Fórum+Negócios da Findes, 

Gustavo Nunes Rodrigues, colocou a organização à disposição dos empresários 

para mais esclarecimentos. “Os empresários que estão no processo de 

exportação podem entrar em contato conosco para tirar todas as dúvidas em 

relação a certificação aduaneira”, finalizou. Para o secretário de Estado de 

Desenvolvimento, Marcos Kneip, promover encontros de integração como este 

favorece o desenvolvimento da cultura exportadora no Espírito Santo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


