
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 29/09/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais para 
organização e realização da Seleção pública dos programas de Residência Médica 2021, 
do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves.

Prazo limite para recebimento de propostas: às 17h do dia 12/10/2020

Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br

Telefone: (27) 2121-3785
Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br

COMUNICADO
REABERTURA DE PRAZO 

EDITAL RETIFICADO 
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Drenagem, 
Pavimentação e Esgotamento Sanitário nas Ruas Josué Fiorotti e Adriana Maioli Rosalém 
Rocha, vias urbanas situadas no Bairro São Cristóvão do Município de Ibiraçu – ES, com 
fornecimento de Materiais e Mão de Obra, a pedido da SEMOSI. Proc. 2895/2020. Torna 
público que fica remarcada nova sessão de reabertura de prazo da TP nº 008/2020, para o 
dia 14/10/2020 às 08 horas. O edital Retificado com a nova data e prazos e seus 
anexos deverão ser solicitados através do e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com ou 
retirados no site www.ibiracu.es.gov.br.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES
Governo anuncia retorno das aulas presenciais nas escolas

O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou, na última sexta-feira (25), mais uma reunião da 
Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, por meio de videoconferência. Foi anunciado o fim 
das restrições às aulas presenciais na Educação Básica nas redes de ensino Estadual, municipais e, 
também, privada em municípios classificados como Risco Baixo de transmissão do novo Coronavírus 
(Covid-19).
O Governo do Estado retornará com as aulas presenciais para a Rede Estadual (Ensino Médio), a partir 
do dia 13 de outubro. Mesma data do fim das restrições das aulas presenciais na Rede Municipal. Já para 
a rede privada, serão retiradas as restrições facultando o retorno de atividades presenciais a partir do 
dia 05 de outubro, respeitando as medidas de segurança e prevenção, conforme protocolos de 
segurança.
Quanto à Educação Infantil, o retorno será permitido desde que com atendimento individual ou em 
pequenos grupos, dentro do que estabelecerá o protocolo sanitário para esta etapa de ensino que será 
publicado no Diário Oficial do Estado na próxima semana.
As escolas da Rede Estadual vão continuar oferecendo as Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs). O retorno às aulas nas escolas públicas estaduais vai respeitar um revezamento, com intervalo 
de quinze dias entre uma etapa e outra, após a data de retorno de cada etapa, começando pelas turmas 
do Ensino Médio, seguido pelo Fundamental II e, por último, Fundamental I. O Programa EscoLAR 
seguirá complementando as aulas presenciais e preenchendo o tempo da semana em que não terá aula 
presencial, com aulas remotas.
Com investimento superior a R$ 12 milhões, o Governo do Estado sinalizou os ambientes escolares e 
colocou à disposição de alunos e profissionais o material de higiene necessário, como álcool em gel, 
sabonetes, máscaras e equipamentos para uso de álcool em gel. O retorno das aulas presenciais 
também contará com monitoramento rigoroso das medidas sanitárias adotadas.
Todos os profissionais da Educação que integram a Rede Pública Estadual serão testados, antes de 
voltarem às atividades em sala de aula, por meio do inquérito sorológico com a coleta de amostras da 
comunidade escolar capixaba e, do Censo Sorológico, quando serão convidados todos os trabalhadores 
da Rede Estadual de Educação para trazer um mapeamento de 100% dos profissionais.
Na escola, alunos e profissionais terão a temperatura aferida todos os dias na entrada para as aulas 
presenciais.

EscoLAR - Desde que a suspensão das aulas foi necessária em março, por medida preventiva ao Covid-
19, a Sedu passou a implementar diversas ações para subsidiar o trabalho pedagógico junto aos 
estudantes da Rede Pública Estadual. Todas as ações foram norteadas pelo Programa EscoLAR, 
implementado em abril. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) oportunizaram os estudos 
de forma remota, por meio da transmissão de conteúdos em TV aberta, da utilização da plataforma 
Google Sala de Aula e do aplicativo do programa, cujo acesso contou com o pacote de dados fornecido 
pelo Governo do Estado. As videoaulas, inicialmente cedidas pelo Governo do Amazonas, passaram a ser 
gravadas por professores da própria Rede de Ensino, por meio do Programa IdeAção. O conteúdo é 
exibido em TV aberta e, também, no canal do YouTube da Sedu.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - Em julho, a Sedu aplicou as Avaliações Diagnósticas junto aos estudantes 
da Rede Pública Estadual. O objetivo era identificar as aprendizagens e as habilidades desenvolvidas 
pelos estudantes em 2019, sendo um importante momento para levantar evidências e identificar 
possíveis defasagens de aprendizagens e, a partir da análise dos resultados, ter uma melhor 
compreensão da turma em relação às habilidades consolidadas para nortear o planejamento, as 
propostas de intervenções pedagógicas e a continuidade do processo educativo. As avaliações foram 
realizadas em casa, no formato on-line, e não foram pontuadas. Os estudantes que não tinham acesso à 
internet poderão realizar as avaliações na escola, com o retorno das aulas presenciais. O trabalho das 
Avaliações Diagnósticas foi elaborado pela Sedu em parceria com o Centro de Políticas Públicas e 
Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF).

CONFIRA AS DATAS:
Rede Municipal (a partir do dia13/10): municípios que quiserem retornar com as atividades, Ensino 
Fundamental I e II.
Ensino Privado (a partir de 05/10): Ensino Fundamental I, II e o Ensino Médio.
Rede Estadual: (a partir de 13/10): Ensino Médio.
Educação Infantil: (a partir do dia 05/10): Protocolo com detalhes será publicado na próxima terça-feira 
(29).

Fonte: Diário Oficial do estado do espír ito Santo (28-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ISLAND SERVICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
C.N.P.J. N.º 09.539.880/0001-43

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2019.

1) Data: 28/10/2019, na sede social da empresa na Av. Nossa Senhora da Penha, n.º 2035, 1º andar, 
Santa Lúcia, Vitória- ES, CEP 29056-075;
2) Presença: todos os acionistas representado 100% do capital social;    3) Assume a presidência o Sr 
Pedro Dadalto, tendo como secretário o Sr Osvaldo Dadalto para a composição da mesa diretora;
4) Aprovado por unanimidade a redução do capital social por considerá-lo excessivo em relação às 
atividades da sociedade. A redução é no valor de R$ 12.248.000,00 que é o valor do capital subscrito e 
ainda não integralizado. Assim o capital passa dos atuais R$ 20.005.009,00 (vinte milhões, cinco mil e 
nove reais), para R$ 7.757.009,00 (sete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e nove reais), 
correspondentes a 7.757.009 (sete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, e nove), ações no valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado. A parte reduzida é o valor a 
integralizar, não tendo como contrapartida nenhum valor a ser restituído aos sócios pela redução do 
capital social;
5) Aprovada a alteração do art. 5º do Estatuto Social em função da redução de capital;
6) Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 02 de julho de 2020 sob nº 
20200384805.

AVISO DE LICITAÇÃO
A CEPDEC torna público:
PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços nº. 22/2020 – Processo nº 2020-8KCR9 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de envio de SMS. Valor máximo da 
contratação: R$ 6.000,00. Início de envio de propostas: às 08h do dia 01/10/2020.  Fim de envio de 
propostas: 13h30min do dia 13/10/2020.  Data e hora da abertura:13/10/2020 às 14h.
Informações através do e-mail cpl@bombeiros.es.gov.br ou tel. (27) 3194.3685 de 10h as 17h.

Vitória 28/09/2020
Verildo Calente – Cap BM

Pregoeiro da CEPDEC

DESTAQUE
Governador participa de webinário sobre resultado do Ideb 2019

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na tarde da última quinta-
feira (24), de um webnário que analisou o resultado do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 2019. Na ocasião, Casagrande parabenizou os 
professores e alunos pelo bom resultado – o Espírito Santo alcançou a melhor 
avaliação do Ensino Médio da Rede Pública do País no Ideb dos últimos dez anos, 
sendo destaque ao lado do Estado de Goiás. O debate com o tema “Potencialidades e 
Desafios” teve as participações do secretário de Estado da Educação, Vitor de 
Angelo, e do superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 009/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação 09 de novembro de 2020
na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
009/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para executar as obras de 
conclusão da construção do Centro de 
Educação Infantil – CEIM de Bebedouro, 
neste Município. O edital e seus anexos 
estarão à disposição no site oficial do 
Município, no endereço eletrônico  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da 
Prefe i tura Munic ipa l  mediante o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0016
Linhares-ES, 28 de setembro de 2020

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

 

AÇÕES DE GOVERNO
Governo lança Consulta Pública para 
elaborar plano para as Juventudes

O governador do Estado, Renato Casagrande, 
participou, na última sexta-feira (25), do 
lançamento da Consulta Pública para a 
elaboração do Plano Estadual de Políticas para 
as Juventudes.  A ação faz parte do 
encerramento da IX Semana Estadual de 
Debate Contra do Extermínio de Jovens. 
Disponibilizada por meio da Secretaria de 
Direitos Humanos (SEDH), a consulta ficará 
disponível até o dia 20 de dezembro de 2020. A 
solenidade aconteceu no Palácio Anchieta, em 
Vitória, e foi transmitida ao vivo pelas redes 
sociais.
A Consulta Pública pode ser acessada no site 
juventudes.es.gov.br. Na página é possível ter 
acesso ao material-base para o Plano, que foi 
dividido em 11 eixos, entre eles: educação; 
s a ú d e ;  d i v e r s i d a d e  e  i g u a l d a d e ; 
profissionalização, trabalho e renda; cultura; 
segurança; e outros.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 2 8 - 0 9 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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