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Vitória, 09/11/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

EDITAL DE EXTRAVIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES comunica o extravio de 01 (hum) Talão de Nota Fiscal de Produtor 
Rural, conforme Boletim de Ocorrência registro Nº. 43508840, em nome do produtor GENILDO BRANDÃO 
MARQUES, com inscrição estadual 082.134.84-7, propriedade rural situada na localidade BOA VISTA DO SUL, 
ZONA RURAL, MARATAÍZES - ES, contendo as Notas Fiscais de número 000101 a 000150 com validade até 
08/09/2025. Enfatiza-se que o município de Marataízes e produtor ora citado não se responsabilizam por ato de 
terceiros que podem levar a utilização das referidas notas.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Marataízes

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 060/2020 – Pregão Presencial nº 044/2020. 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: 20/11/2020 - 
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) 3543-1804, com Juliana 
Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados que o Processo 
Licitatório nº 052/2020 – Pregão Presencial nº 036/2020, com abertura marcada para o 
dia 09/11/2020 às 16:00hs, fica ADIADO para o dia 23/11/2020 às 12:30 horas. 
Objeto: 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. 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) 
3543-1804, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

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, que fica determinado para o 
dia 11/11/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E060024.01.0008
Linhares-ES, 06 de novembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL
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ATOS OFICIAIS, 

AVISOS, 

BALANÇOS, 

EDITAIS, 

LIGUE:  

3334-1741

Edital de Convocação 

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 09 de dezembro de 2020, a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I. Adequação do Estatuto Social da CODESA ao novo estatuto modelo das 
empresas estatais federais, decorrente da manifestação da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, conforme 
Ofício Circular SEI nº 1387/2020/ME, de 09 de julho de 2020.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, utilizando-se a ferramenta 
Microsoft Teams, por meio do link informado por mensagem eletrônica, 
através do qual poderão participar e votar à distância. 
Poderão ser encaminhados, por meio eletrônico, os respectivos votos, bem 
como os documentos de designação ou delegação.

Vitória, 09 de novembro de 2020
MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração da CODESA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

WEBPALESTRAS
Ação formativa: 'Sinais e 

Sintomas de Violência 
Autoprovocada’

A Secretaria da Educação 
(Sedu), por meio da Ação 
Psicossocial e Orientação 
Interativa Escolar (Apoie), 
e m  p a r c e r i a  c o m  a 
Secretaria da Saúde (Sesa), 
realizará o 2º encontro da 
formação sobre violência, 
agora  com a  temát ica 
“Sinais  e Sintomas de 
Violência Auto- provocada”. 
A ação format iva será 
realizada por meio de duas 
webpalestras.
C o n s i d e r a m o s 
indispensável a participação 
dos supervisores escolares 
e pedagogos das escolas.
Priscila Nascimento
Coordenadora da Apoie

Fonte: Diário Oficial do 
estado do espírito Santo (06-
11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diario
s
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