
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 23/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0011/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor preço 
global, cujo objeto é a contratação de serviços de garantia do fabricante e contratação de suporte sob demanda para 
os equipamentos do núcleo de rede do Datacenter do Governo do Estado do Espírito Santo. O Edital pode ser obtido 
acessando o site: www.compras.es.gov.br ou através do endereço de email: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo 
telefone (27) 3636-7158.
Processo: 2020-39P6G
Abertura: 10/11/2020 às 10:00hs.
Vitória/ES 22 de outubro de 2020.

Comissão de Licitação
PRODEST 

REABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2020 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 036/2020

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que tendo em 
vista que o Processo Licitatório nº 052/2020 – Pregão Presencial nº 036/2020 foi 
declarado DESERTO, será realizado novo procedimento licitatório destinado ao 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: 
09/11/2020 - Horário: 16:00hs. 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.

LICITAÇÃO DESERTA
O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que tendo em 
vista o não comparecimento de interessados, o Processo Licitatório nº 052/2020 – Pregão 
Presencial nº 036/2020 com julgamento ocorrido no dia 22/10/2020 às 12:30 horas, fica 
declarado DESERTO. 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. Informações: Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 
3543 – 1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

LINHAS DE CRÉDITO
Decreto permite empreendedores acessar crédito com juros reduzidos

A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) tem sido um enorme desafio para microempreendedores de todo o País e no Estado não é 
diferente. Muitos precisaram se reinventar para atravessar este período. Para que pequenas e médias empresas possam ter 
capacidade de investimento, manter postos de trabalho e até mesmo comprar maquinário, o Governo do Estado publicou novo Decreto 
de Calamidade Pública, no final do mês de setembro, com validade de 180 dias. A medida, entre diversos benefícios, permite o acesso 
deste público a linhas de crédito com juros reduzidos e maior
tempo de carência. Na última segunda-feira (19), o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, e  epresentantes do 
Banco de Desenvolvimento do Nordeste se reuniram na secretaria. Na ocasião, os participantes apresentaram o Relatório 2019 dos 
Programas de Microfinanças do banco, como o Agro Amigo e CrediAmigo, pontuaram o número de operações realizadas no Estado 
neste ano e comentaram a publicação do decreto de havia sido adotada em outros estados e calamidade pública. os resultados foram 
positivos.
A publicação do Decreto foi um pe- Atuando na área da Superintendêndido da Secretaria de Desenvolvimento cia do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sedes) ao Governo do Estado, com (Sudene), que compreende as regiões foco nos empreendedores. A iniciativa já 
nordeste e norte dos Estados de Minas. A publicação do Decreto permite aos empreendedores do norte do Estado a continuidade do 
acesso a linhas de crédito com juros reduzidos e prazos de carência estendidos até a data de validade do decreto. O Governo tem 
colocado em prática ações que são fundamentais para o micro e pequeno empresário atravessar este período de pandemia. Sem este 
respaldo, não é possível a concessão de crédito com condições diferenciadas. Já foram beneficiados com a medida os produtores 
rurais, pequenos comércios e autônomos, principalmente do norte do Estado.
Marcos Kneip - Secretário de Desenvolvimento
Gerais e do Espírito Santo, o Banco de a R$ 21 mil. “A decisão do governo do Desenvolvimento do Nordeste sinaliza a Espírito Santo em 
decretar o estado de importância do decreto para os capixabas calamidade foi muito importante. E a e a carteira de crédito na região 
atingiu inadimplência tem sido muito pequena, um número de operações com a marca na casa de 3%. A postura do Estado de R$ 300 
milhões, até setembro.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 055/2020 – Pregão Presencial nº 039/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual a contratação de empresa especializada 
objetivando aquisição de medicamentos que foram declarados fracassados e/ou desertos 
referente ao Processo Licitatório nº. 031/2020, Pregão Presencial nº. 022/2020 no intuito 
de atender a demanda da Farmácia Básica Municipal - REMUME deste município, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data: 09/11/2020 - 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 056/2020 – Pregão Presencial nº 040/2020. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de 
informática, mobiliário de escritório e eletrodomésticos, em conformidade com o recurso 
do FUNCOP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da pobreza), para cumprir o 
Plano de Aplicação do ano de 2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Data: 10/11/2020 - 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: 
l icitacaoibatiba2018@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.

ATENÇÃO PRIMÁRIA
Governador participa de acolhimento a profissionais do Qualifica APS

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, deram as boas-vindas aos 76 
novos profissionais que atuarão no aperfeiçoamento da Atenção Primária capixaba, por meio do Programa de Qualificação da Atenção 
Primária, do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). A solenidade aconteceu na manhã do dia (21), no 
auditório do Centro Universitário Salesiano (UniSales), em Vitória.
No evento foram apresentados os 45 novos supervisores, convocados por meio dos Editais ICEPi/SESA Nº 011 e 012/2020, sendo 11 
médicos, 22 enfermeiros e 12 cirurgiões-dentistas.
Também foram apresentados os 31 profissionais em formação em Atenção Primária à Saúde (APS), convocados pelo Edital 
ICEPi/SESA Nº 013/2020, sendo 29 médicos e dois cirurgiões-dentistas, que atuarão nas equipes de Saúde da Família e que se 
juntarão aos mais de 500 profissionais do Programa em 59 municípios capixabas.
Estamos começando hoje uma semana de capacitação e esse momento de acolhimento tem sido sempre bom. Vejo em cada município 
que visitamos o ânimo dos secretários e dos bolsistas. Espero que o Governo Federal possa compreender a necessidade de nos 
libertarmos desse vírus e enquanto não vier a vacina, não teremos a capacidade de voltar para certa normalidade. O enfrentamento à 
pandemia tem sido duro aos profissionais da saúde e aos gestores, mas deixaremos um nível de desenvolvimento e pesquisa jamais 
visto”, afirmou o governador.
Estruturar a atenção primária é fundamental e caso tenha a vacina, já em janeiro, que a gente consiga vacinar as pessoas do grupo de 
risco. Esse programa se iniciou no ano passado em parceria com os municípios e desde o nosso primeiro mandato nossa prioridade 
tem sido a atenção primária. Com um profissional resolutivo no interior, na comunidade, na base da sociedade, resolvemos o problema 
da pessoa e do sistema da saúde. E você só é resolutivo naquilo que gosta de fazer. Já estamos chegando a 600 bolsistas no Estado e 
presentes em 59 municípios.
Renato Casagrande - Governador profissionais, além de possibilitar a aproximação com as metodologias, estratégias educacionais e o 
cenário de prática que irão atuar. Os encontros tiveram início na última terça-feira (20), com apresentação dos participantes e do 
Programa, e seguem nas próximas segunda-feira (26) e terça-feira (27).
De acordo com o diretor geral do ICEPi, Fabiano Ribeiro dos Santos, os supervisores, além da supervisão nas atividades docente-
assistenciais, também estarão em campo no desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos inerentes à prática clínica. “Essa 
abordagem, com trabalho dos supervisores médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, auxilia na reorganização dos processos de 
trabalho das equipes que estão em campo, além do apoio educacional aos profissionais, com encontros teóricos e na supervisão nas 
unidades”, destacou. Ainda segundo o diretor, o início das atividades de campo está previsto para o início de novembro.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020

O DER-ES, por meio da CPL- Edificações 
to rna  púb l i co  que  f a rá  rea l i za r 
C r e d e n c i a m e n t o  d e  e m p r e s a s 
especializadas para contratação de 
serviços técnicos de Engenharia e 
Arquitetura nas atividades de: elaboração 
e análise de projetos; elaboração e análise 
de orçamentos, elaboração de inventários 
de obras não concluídas e apoio à 
fiscalização de obras no âmbito da 
Administração Pública do Estado do ES.

O Edital poderá ser retirado no endereço 
abaixo, em dias úteis, no horário de 
09h00 as 17h00, mediante apresentação 
d e  D V D - R o m  o u  n o  s í t i o 
https://der.es.gov.br/licitacoes-2 

I n f o r m a ç õ e s :  ( 0 2 7 )  3 6 3 6 -
2009/4507/2070.

Local: Av. Marechal Mascarenhas de 
Moraes, n.º 1.501, Ilha de Santa Maria,  
Vitória-ES.

Vitória/ES, 22 de outubro de 2020.

ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES

POLÍTICAS PARA JUVENTUDES
Consulta Pública do Plano Estadual de Políticas para 

Juventudes segue até 20 de dezembro.

A Consulta Pública para a elaboração do Plano Estadual 
de Políticas para as Juventudes continua aberta até o dia 
20 de dezembro de 2020. Por meio dela, jovens de todo o 
Espírito Santo podera dar a contribuição para a construção 
de políticas públicas para as juventudes nos próximos dez 
anos.
A C o n s u l t a  P ú b l i c a  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e 
juventudes.es.gov.br, onde é possível ter acesso ao 
material-base para o Plano, dividido em 11 eixos. Entre 
eles estão: educação; saúde; diversidade e igualdade; 
profissionalização, trabalho e renda; cultura; segurança e 
outros. Também está disponível um formulário on-line, que 
será o canal de comunicação entre a sociedade e o Estado 
para as sugestões e considerações referentes ao 
documento.
A gerente de Políticas Públicas para a Juventude Fabrícia 
Barbosa, da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), 
frisou: “Essa é uma demanda muito antiga do nosso 
Conselho da Juventude e estamos conseguindo caminhar 
para a construção do Plano Estadual de Políticas para as 
Juventudes com a participação de todas e todos.”
JUVENTUDES EMERGENCIAL - O projeto JuventudES 
Emergencial é voltado para as juventudes capixabas que 
estão atuando em suas comunidades e nas redes sociais, 
durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O 
edital vai conceder premiações de R$ 1 mil a R$ 3 mil, para 
jovens e coletivos juvenis selecionados por meio dos 
projetos inscritos. A divulgação do resultado será feita em 
breve.
Programa Estado Presente
O Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem 
como objetivo reduzir os índices de violência e 
criminalidade, com foco especialmente em crimes letais, 
além de reduzir a vulnerabilidade da juventude à violência, 
sobretudo, a juventude negra, que é a que mais morre no 
Espírito Santo.
Retomado no início de 2019, com o eixo policial, o 
Programa lançou o eixo de Proteção Social, cujo projeto 
Juventude ES Emergencial faz parte, em setembro do 
mesmo ano.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-10-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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Alexandre Buaiz Neto, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 005, faz saber a quem possa interessar que, 
devidamente autorizado pela  Azul, Porto e Itaú Seguros, venderá em Público Leilão, dia 23 de outubro de 2020 (sexta-feira), 
às 12h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, Veículos Sinistrados: FIESTA/96, MPM0319 (SUCATA); 
GOL/12, OMD6923, 9BWAA05U4DT137515; VITARA/14, KWL8778, JSAJTE54VE4102510; UP/15, PPF3H31 (SUCATA); CRUZE/13, 
KPW2I33, 9BGPB68M0DB323414; SOUL/10, MTV8559, KNAJT811BB7719038; HB20/13, OVK4H24, 9BHBH51DBEP137272; CG/11, 
MTW7088, 9C2KC1670BR532173; PALIO/07, HFT0G55, 9BD17164G72975144; SX4/12, OVE1I72, JS AGYB41SC6302046; KA/16, 
LMJ2639, 9BFZH55L3H8385279; VECTRA/08, MRZ1357, 9BGAJ48W08B277724; COROLLA/12, LLS8860 (SUCATA); COROLLA/15, 
PVU1F96 (SUCATA); CIVIC/14, LRC3C87 (SUCATA); 407/08, MTB4H81, VF36EXFVU9L000381; TRACKER/18, QRG1F92, 3GNC-
J8CZXKL111932; KA/17, QLI3B92 (SUCATA); CORSA/00, MSA9090 (SUCATA); FOCUS/14, OYG7447 (SUCATA); SANDERO/18, 
LTO9I71 (SUCATA); FRONTIER/07, LPA4584, 94DCEUD227J837342; KA/16, OYI9423, 9BFZH54L8H8432467; SPORTAGE/12, 
OMG9J90, KNAPC817BD7377288; RANGE/14, PVV7727, SALVA2BE5FH008671; FIESTA/11, MTZ2972, 9BFZF54P0B8189821; 
MID/14, OVL3350, 9532E82W8ER434725; STRALIS/10, MTM9970, 93ZS2STH0A8808626; FOX/09, HKR6685 (SUCATA); PALIO/04, 
MQF4317, 9BD17140B52536505; ECOSPORT/14, OYH1201, 9BFZB55P3E8946483; PALIO/12, KOZ6E63 (SUCATA); TRITON/15, 
PWE4605, 93XXNKB8TGCF15314; CROSSFOX/06, MQT3447 (SUCATA); HR-V/15, FOU9D57 (SUCATA); SOUL/12, ODR4837 
(SUCATA); FIESTA/07, MRQ4107, 9BFZF10A688183167; X1/11, EZI1188 (SUCATA); CIVIC/14, KXA5I62 (SUCATA); FLSTFB/15, 
IWQ8E11, 93 21JN5J2FD014252; TR4/13, OVJ4719, 93XFRH72WECD83346; SCOOTER/12, ODE6F09, 9C2JC4830CR013927; LI-
NEA/11, EUS9146, 9BD11058DB1540484; KA/15, QRL0C27, 9BFZH55L7F820745; PRISMA/13, OYD2948, 9BGKS69L0EG261028; 
SAVEIRO/14, OYF9928 (SUCATA); FOX/07, MRJ7523, 9BWKA05Z284027644; PCX/17, PPS7126, 9C2KF2210HR201214; XR/09, 
MTC4B66, 9C2ND0910 AR013695; CERATO/10, MTQ1511, KNAFU411AB5241435; COROLLA/11, OCY9767 (SUCATA).
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