PUBLICIDADE LEGAL
Vitória, 05/10/2020

(27) 3334-1737 / 99818-0223
COMUNICADO REFERENTE A
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020
A Presidente da Comissão Permanente de
Licitação do Município de Linhares – ES,
torna público para conhecimento dos
interessados, que ﬁca REMARCADA nova
data de abertura da CONCORRÊNCIA Nº
008/2020, para às 08:30 horas, do dia 12
de novembro de 2020, referente a
contratação de empresa especializada,
para executar as obras de Construção de
Complexo Esportivo no Bairro Interlagos,
neste Município, tendo em vista
alterações no Edital.
O comunicado
encontra-se disponível no site:
www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadES
C o n t r a t a ç õ e s :
2020.042E0600024.01.0009.
Linhares, 02 de outubro 2020.
Kátia Cilene dos Santos FélixPresidente
da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº
015/2020
O Município de Linhares, Estado do
Espírito Santo, através da Comissão
Permanente de Licitação, designada pela
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019,
torna público para conhecimento dos
interessados o resultado da TOMADA DE
PREÇOS Nº 015/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: EBS CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
A Comissão Permanente de Licitação
informa ainda, que abre-se o prazo legal
para interposição de recursos. Cód.
C i d a d E S C o n t r a t a ç õ e s :
2020.042E0600017.01.0005
Linhares-ES, 02 de outubro de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará
realizando o Processo Licitatório nº 052/2020 – Pregão Presencial nº 036/2020. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual a contratação de empresa especializada
objetivando a aquisição de 02 (duas) Ambulâncias Tipo “D” destinado ao atendimento e
transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou transporte
inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos; devidamente
adaptadas em AMBULÂNCIA TIPO “D” – UTI MÓVEL padrão SAMU, em conformidade com
a portaria nº. 2048 do Ministério da Saúde; para atender as necessidades do Pronto
Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” da Secretaria Municipal de
Saúde. Data: 20/10/2020 - Horário: 12:30hs. O Edital poderá ser retirado diretamente
no Setor de Licitações, no horário das 12h00min às 18h00min, na Rua Salomão Fadlalah,
255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com
ou ainda no Site Oﬁcial do Município: www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28)
3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira –
Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará
realizando o Processo Licitatório nº 053/2020 – Pregão Presencial nº 037/2020. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual a contratação de empresa especializada
objetivando a aquisição de veículos utilitários 0 (zero) Km, tipo passeio para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba-ES. Data: 21/10/2020 Horário: 12:30hs. O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no
horário das 12h00min às 18h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES
ou solicitado através do e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oﬁcial
do Município: www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 –
1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 012/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia
21/10/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto
Contratação de empresa especializada para execução de Reforma e Ampliação da
EMPEIEF de Pendanga, no Distrito de Pendanga do Município de Ibiraçu/ES, com
fornecimento de materiais e mão de obra, a pedido da SEMOSI, conforme autorizado no
Processo Administrativo n.º 3246/2020. O edital e seus anexos deverão ser retirados no
s i t e w w w . i b i r a c u . e s . g o v. b r, o u p o d e r ã o s e r s o l i c i t a d o s v i a e - m a i l :
licitacao.ibiracu@gmail.com.
Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

COMUNICADO
"POSTO ERPET & ERPET LTDA", torna
público que Obteve da SEMMA, através do
processo n° 3515/2019, Licença de
Operação LO nº001/2020, para posto de
revenda de combustíveis na localidade de
Av. Ângelo Uliana, S/N, Loteamento
Belarmino Uliana, Município de Brejetuba ES.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS
IBP: Sedes aborda perspectivas do setor de petróleo e gás capixaba

ATOS OFICIAIS,
AVISOS, BALANÇOS,
EDITAIS,
LIGUE: 3334-1741

PREVENÇÃO
Outubro Rosa: em seis meses, 898 mulheres foram diagnosticadas

Em sua apresentação, o secretário de Desenvolvimento, Marcos Kneip, apresentou dados
da atividade shore no Espírito Santo, pode ser utilizado em obras estratégicas para a
melhoria da infraestrutura do Espírito Santo como pavimentação de ruas, rodovias, pontes,
dentre outros”, aﬁrmou.
Kneip também ressaltou as ações que devem impulsionar o crescimento do setor de
petróleo e gás, entre elas os projetos de lei enviados pelo governador Renato Casagrande à
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
“Consolidando ainda mais a cadeia produtiva, foi assinado em julho passado o contrato
entre o Governo do Estado e a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás). Em agosto, foi
lançada a chamada pública para aquisição de gás, que antes só poderia ser realizada pela
Petrobras. Vale destacar que somos o primeiro Estado a assinar um contrato de concessão
de distribuição de gás canalizado, de acordo com as regras do Novo Mercado de Gás, um
marco histórico para o setor”, disse o secretário.
"Para a contínua melhoria do ambiente de negócios do Espírito Santo, o Governo do Estado
encaminhou projetos de lei que contribuem para o desenvolvimento do setor. O primeiro
projeto de lei cria a nova Lei Estadual do Mercado Livre do Gás, que vai destravar
importantes investimentos na indústria capixaba. O segundo projeto prevê a redução de
ICMS sobre combustível de navio, de 17% para 12%. Já a terceira proposta cria o Repetro
Industrialização."
Marcos Kneip = Secretário de Desenvolvimento
Para apresentar as potencialidades e as perspectivas do mercado de petróleo e gás do
Espírito Santo, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, participou, na
noite da última terça-feira (29), do webinar "Diálogos da Rio Oil & Gas", evento promovido
pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). O debate teve como tema “Revitalização
dos campos maduros: como novos investimentos transformam a economia regional” e foi
mediado pela diretora-executiva do IBP, Cristina Pinho.
Em sua apresentação, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip
apresentou dados da atividade shore no Espírito Santo e citou as medidas adotadas pelo
Governo do Estado para o desenvolvimento da cadeia de petróleo e gás natural. Dentre as
ações citadas destaca-se a criação dos fundos oriundos do acordo de uniﬁcação dos campos
de exploração do Parque das Baleias, o Fundo Soberano e o Fundo de Infraestrutura.
“Fortalecendo a produção onshore, a Petrobras fechou acordo de US$ 155 milhões com a
Karavan SPE Cricaré, para a venda de 27 concessões terrestres do Polo Cricaré, no norte do
Estado. A Imetame também fechou acordo com a Petrobras para a compra do Polo Lagoa
Parda, localizado em Linhares. Já o Fundo Soberano é uma maneira de guardar receitas
provenientes dos royalties do petróleo para garantir o futuro das próximas gerações. Não
menos importante, criamos o Fundo de Infraestrutura que rendeu ao Estado cerca de R$ 1,5
bilhão em valores retroativos.

O Espírito Santo conta com um estabelecimento de saúde habilitado como Centro de Assistência de Alta Complexidade
em Oncologia (Cacon) e seis estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade
em Oncologia (Unacon) para o tratamento de câncer de mama:
Começou no dia (01) a campanha Outubro Rosa. Com o tema “Quanto antes melhor”, lançado pela Sociedade Brasileira
de Mastologia (SBM), o objetivo da ação é conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama.
No Espírito Santo, o câncer de mama feminino é o maior causador de óbitos por câncer. Segundo dados preliminares do
Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria da Saúde (Sesa), foram registrados 361 óbitos pela doença em
2019. De janeiro a agosto de 2020, 197 mulheres morreram em decorrência da doença.
De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), de janeiro a
julho de 2020 o Estado registrou 898 casos de câncer de mama. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que o
Brasil terá 66.280 novos casos de mulheres com esse tipo de câncer até o ﬁnal do ano. Ainda segundo a estimativa, o
Espírito Santo registrará 790 casos e a Grande Vitória terá 80 novos casos no mesmo período.
O médico Ary Célio de Oliveira, referência da Área Técnica de Saúde da Mulher da Sesa, aponta que 45,3% das
mulheres descobrem a doença em estado avançado. O especialista aﬁrma que para mudar essa estatística, é
necessário a realização dos exames periodicamente, além de manter alimentação saudável e realizar atividades físicas.
É na primeira infância, desde a gestação até os seis anos, que as bases “ do desenvolvimento do ser humano são
estruturadas. Oferecer atenção integral à criança nesta etapa da vida é um investimento deﬁnitivo. Ary Célio de
Oliveira - Médico da Sesa.

Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (02-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

TREINAMENTO
Detran|ES treina agentes de trânsito para uso de talonário eletrônico na Serra
O talonário eletrônico permite o lançamento instantâneo das informações no sistema do Detran|ES.
Os agentes municipais de trânsito da Serra já estão aptos para utilizar uma ferramenta que possibilita ao proﬁssional
ter acesso aos dados do condutor e do veículo no momento da abordagem: o talonário eletrônico. Isso porque o
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) promoveu, no dia(29), um treinamento para o
manuseio da tecnologia nas operações de ﬁscalização.
O talonário eletrônico contribui para otimizar o trabalho dos agentes ao reduzir as chances de erros no preenchimento
dos autos de infração e permite o lançamento instantâneo das informações no sistema do Detran|ES. A ferramenta já é
utilizada nas ﬁscalizações pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e por agentes das guardas municipais de
Vila Velha, Linhares, Viana e Cariacica.
Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, a tecnologia oferecida pelo Órgão para a Polícia Militar e para as
Guardas Municipais, bem como o treinamento feito pela Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), contribuirá
signiﬁcativamente para que a ﬁscalização de trânsito com foco na proteção da vida seja mais integrada e efetiva em
todo o Estado.
“Posicionamos o Detran na nossa gestão com foco claro na digitalização dos serviços, procedimentos e investimento
forte em soluções tecnológicas para aperfeiçoar as entregas à população. O talonário eletrônico é um desses produtos,
pois um dos objetivos é otimizar a coleta de informações para que, por meio da análise de dados estatísticos com maior
assertividade, trabalhemos de forma integrada a ﬁscalização e a educação de trânsito em locais com maior número de
acidentes buscando
Equipar os agentes de trânsito e atuar de forma inteligente, coordenada e coletiva é um caminho importante para que
as pessoas se conscientizem a obedecer às regras e não adotem comportamentos de risco, diminuindo, assim, os danos
causados aos serranos nas vias. Givaldo Vieira - Diretor-geral do Detran/ES

Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (02-10-2020) - Disponível em
www.jusbrasil.com.br/diarios

Fonte: Diário Oﬁcial do estado do espírito Santo (02-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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