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EXTRATO DE CONTRATO - 4° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 90/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: EMPRETEC MULTISERV LTDA EPP.  CNPJ: 17.144.895/0001-
30.  ENDEREÇO: Rua Domingos Martins, 282, Centro, São José do Calçado/ES, CEP:29.470-000. OBJETO: O presente 
instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 6ª do citado Contrato, conforme solicitado no Processo Administrativo nº. 3824 de 30 de 
Outubro de 2020. PRAZO PRORROGADO:Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços n° 
90/2020, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 03 de Novembroo de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 17 de novembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000024/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 019837/2020, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS, em 
a t e n d i m e n t o  a  S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  S A Ú D E .  E d i t a l  p e l o  L i n k : 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de 
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 03 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES DO EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA O SETOR CULTURAL Nº 001/2020

O Município de Ibatiba/ES, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna pública a 
PRORROGAÇÃO das inscrições até o dia 13/11/2020 às 18:00 horas da Chamada 
Simplificada para projetos do Setor Cultural a fim atender a Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir 
Blanc) e Decreto Municipal nº 120/2020, estabelecendo critérios básicos para seleção de 
propostas de atividades artísticas e culturais em diferentes linguagens, durante o período 
de pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19).

Ibatiba-ES, 10 de outubro de 2020.

CARLOS ROBERTO DA FONSECA
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo

TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE
Seminário de integração do Projeto Desenvolvimento Regional

Território foi o eixo temático debatido na sexta e última edição do “Essa 

transição, com o envelhecimento da população a passos seminário de 

integração do Projeto largos, vai trazer enormes implicações para os territórios, 

para as Desenvolvimento Regional Sustentável políticas públicas de todos os 

setores, (DRS)realizado pelo Instituto Jones.

Daniel Cerqueira - Diretor-presidente do IJSN dos Santos Neves (IJSN), na 

última quinta-feira (29).
O território é a base e extensão da natureza, da circulação, da moradia, da 

economia, da cultura. Portanto, da vida, argumentou, estabelecendo sua 

relação à terra, gente/seres vivos e desejo, “indo além das delimitações físicas 

oficiais.

Policentrismo, urbanidades, ruralidades e natureza” foi tema da palestra do 

professor do Politécnico de Milão, Fabiano Lemes, que fez uma reflexão sobre 

conceitos do planejamento urbano e regional, com foco na relação urbanização 

e natureza, considerando os desafios atuais, a partir de seus estudos e 

pesquisas.

Ele diz que para se pensar o futuro das cidades sustentáveis é preciso identificar 

os desafios que já estão sendo e que poderão ser enfrentados.Devemos pensar 

na redução das desigualdades, na vida sobre a terra e no mar. 
Fabiano Lemes - Professor do Politécnico de Milão

Realizado de forma virtual pelo governo, dos municípios, do Legislativo, canal 

do IJSN no YouTube e mediado da sociedade civil, da academia e do pela 

diretora de Estudos e Pesquisas setor produtivo.

O Projeto de Desenvolvimento levando a uma reflexão sobre qual Regional 

Sustentável (DRS) consta desses modelos cada cidadão espera. do plano de 

governo e da carteira de Também apontou vantagens e perigos projetos do 

Planejamento Estratégico da inserção da tecnologia de uma forma 2019-2022. 

Visa a promover o de- tão rápida como vem acontecendo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

COVID-19
De cada seis pacientes, um testa positivo para Covid-19 no Estado

Cuidados como manter a etiqueta respiratória, uso de máscaras e higienização de mãos e objetos 

continuarão sendo essenciais
De cada seis pacientes notificados com o novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, um tem 

resultado positivo. Essa é a média do cenário atual da taxa de positividade de casos notificados no 

Estado.
A taxa de positividade de casos notificados é a porcentagem do número de todos os casos notificados 

pela Covid-19, seja por confirmação clínica ou laboratorial, e o quanto dessas notificações tiveram o 

resultado positivo. A positividade vem apresentando redução sustentada nos últimos três meses.
Até a última quarta-feira (28), o Espírito Santo registrou 107.651 notificações pela doença até o mês 

de outubro, segundo dados do Painel Covid-19. Dessas, 15,88% foram confirmadas positivamente. 

Dessa forma, a cada seis notificações, uma foi positiva.
“A taxa de positividade é um dos indicadores com os quais trabalhamos para visualizar a tendência 

do comportamento da doença no nosso território. Desde julho, observamos a redução e, neste mês, 

podemos atingir uma média abaixo dos 20%, o que não acontece desde março”, informou o gerente 

de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso.
Ainda segundo Cardoso, a redução da taxa de positividade no território capixaba também significa 

“que o vírus tem circulado menos, mas que não deixa de existir”.
DADOS NOTIFICADOS - De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, o Estado notificou, 

em março, 1.309 casos da doença, apresentando uma positividade, em média, de 11,23%. Nos 

meses seguintes, foi observado o aumento da taxa. Em abril, a positividade foi para 25,85%, 

enquanto que, em maio e junho, subiu para 35,57% e 43,13%, respectivamente.
Em junho, período em que a taxa apresentou maior número durante a pandemia, a cada duas 

notificações, um tinha resultado positivo. Já em julho, a taxa começou a apresentar uma redução, 

com 34,33%. Tendência que foi acompanhada nos meses seguintes de agosto, taxa durante a 

pandemia em junho, com com 27,05,% e, setembro, com 23,99%. 48,41%, com cerca de 73 mil 

testes realizados.
Ampliamos a testagem para todos aqueles que estejam com síndrome gripal e observamos essa 

redução da positividade. São mais testes sendo realizados, além da busca ativa dos casos, com a 

testagem dos contatos intradomiciliares.
Entretanto, o vírus não deixou de circular e é necessário que
mantenhamos todos os cuidados.
Orlei Amaral Cardoso - Gerente de Vigilância em Saúde
DADOS TESTADOS - A taxa de positi- Em julho, a tendência de queda é vida de casos testados 

também segue comprovada. O mês registrou uma taxa a tendência de redução no Estado. Para de 

34,43% de positividade dos casos este indicador, é feita a porcentagem do testados. E segue em 

baixa nos meses número de casos testados, por métodos de agosto, com 26,92%, e, setembro, de 

IGG, IGM, testes rápidos e PCR, e com 23,64%.
DADOS TESTADOS - A taxa de positi- Em julho, a tendência de queda é vidade de casos testados 

também segue comprovada. O mês registrou uma taxa a tendência de redução no Estado. Para de 

34,43% de positividade dos casos este indicador, é feita a porcentagem do testados. E segue em 

baixa nos meses número de casos testados, por métodos de agosto, com 26,92%, e, setembro, de 

IGG, IGM, testes rápidos e PCR, e com 23,64%.
CUIDADOS PERMANECEM - Segundo o médico infectologista e referência técnica do Núcleo Especial 

de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Raphael Lubiana Zanotti, os cuidados devem 

permanecer, mesmo no cenário atual.
“A pandemia vai acabar, mas o mais provável é que continue a existir um pequeno número de casos 

de Covid-19, mesmo com o surgimento de uma provável vacina. Vamos ter de conviver com o vírus. 

Novos hábitos vieram para ficar”, destacou o médico.
Cuidados como manter a etiqueta respiratória, uso de máscaras e higienização de mãos e objetos 

são e continuarão sendo essenciais. “Lavar as mãos com frequência será um hábito importante para 

evitar a transmissão da Covid-19, e também de uma série de doenças infecciosas. Assim como o uso 

regular do álcool em gel. Ao espirrar ou tossir, cobrir o nariz ou a boca para que as partículas não se 

espalhem pelo ar é um hábito extremamente importante que deve ser regra agora”, explicou Raphael 

Zanotti.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
CONCORRÊNCIA FMS Nº 001/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação 14 de dezembro de 2020
na modalidade de CONCORRÊNCIA FMS 
Nº. 001/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para prestação de serviços 
continuados de conservação e manutenção 
preventiva e corretiva dos prédios públicos 
da Secretaria Municipal de Saúde, deste 
Município. O edital e seus anexos estarão à 
disposição no site oficial do Município, no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal 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 : 
2020.042E0500001.01.0030

Linhares-ES, 03 de novembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

ANÁLISE DE CUSTOS
Livro aborda importância da análise de custos da 

agricultura familiar
Para que o produtor rural tenha sucesso na tomada de decisões e 
no planejamento das atividades na propriedade, a análise de 
custo da agricultura familiar é fundamental. Por esse motivo, o 
livro intitulado “Custos na Agricultura da Região Serrana do 
Espírito Santo” aponta de que forma é possível obter melhores 
retornos econômicos com a implantação de diferentes culturas.
A editora técnica do livro é a engenheira agrônoma e 
pesquisadora do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper), Andréa Ferreira da Costa. 
Ela explicou que a ideia de criar a publicação surgiu quando 
ministrou aulas de orientação de trabalho de conclusão de curso 
para alunos de Administração e Ciências Contábeis, da 
Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni). Observei que 
quase não haviam informações de custos dessas culturas para 
região e, portanto, convidei alguns alunos a apresentarem os 
seus trabalhos com enfoque nas análises de culturas agrícolas”, 
explicou a pesquisadora. De acordo com Andréa Costa, é preciso 
fazer que o produtor entenda a importância da análise de custos 
antes da instalação da cultura e o ciclo da cultura, para que se 
possa obter melhores resultados econômicos. “A maioria dos 
agricultores resolve trabalhar com as diferentes culturas de 
acordo com preço de venda, imaginando um possível retorno, ou 
pela facilidade do manejo. Entretanto, normalmente não tem 
conhecimento dos custos envolvidos na produção”. Alguns 
agricultores que trabalham com cultura perene até fazem 
cálculos de gastos com insumos, mas não incluem a mão de obra 
ou depreciação de equipamentos que usam, como resultado 
acabam gastando mais do que imaginavam e não têm o retorno 
esperado. Dessa forma, é preciso fazer com o que o produtor 
entenda a necessidade da análise de custos para venda, 
imaginando um possível retorno, ou pela facilidade do manejo.
A maioria dos agricultores resolvem trabalhar com as diferentes 
culturas de acordo com preço de conhecimento dos custos 
envolvidos na produção. Andréa Costa - Engenheira agrônoma e 
pesquisadora do Incaper
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-11-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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