
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 20/11/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 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 15 de dezembro de 2020
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
FMS Nº. 001/2020, do tipo menor 
preço, objetivando a Contratação de 
empresa especializada para executar as 
obras de construção de Unidade de Saúde 
da Família, no Bairro Santa Cruz, neste 
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 : 
2020.042E0500001.01.0031
Linhares-ES, 19 de novembro de 2020

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 018/2020
O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação 16 de dezembro de 2020
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 018/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
Reforma do Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social – 
CREAS no Bairro Interlagos, neste 
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 : 
2020.042E0600017.01.0007
Linhares-ES, 19 de novembro de 2020

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

AVISO

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, vem tornar público que 
republicou no DIO de 12/11/2020 o Edital de 
Convocação Públi-ca nº 001/2020, no intuito de 
selecionar uma Organização Social para gerenciar o 
Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – 
HIMABA.
Registramos que o processo de qualificação das 
entidades como Organizações Sociais no Estado 
continua aberto e a legislação pertinente encon-tra-se 
d i s p o n í v e l  p a r a  a c e s s o  n o  s i t e 
http://www.saude.es.gov.br, link Organizações Sociais 
– OS.

Vitória, 12 de novembro de 2020.
LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário de Estado da Saúde (RESPONDENDO)

CURSOS ON-LINE
Esesp: programação dos cursos 
de dezembro já está disponível 

no site
No mês de dezembro, a Escola de 
Serviço Público do Espírito Santo 
(Esesp) disponibilizará aos servidores 
públicos e membros da sociedade 
civil organizada um total de seis 
capacitações na modalidade de 
ensino a distância (EaD). Os 
interessados deverão acessar o site 
da EaD Esesp (ead.es.gov.br) a partir 
do dia (19) para se inscrever nas mais 
de 800 vagas disponíveis.
Os cursos serão autoinstrucionais, 
não apresentando tutoria/docentes, 
o que permite que os alunos atuem 
autonomamente durante o processo 
de aprendizagem.
Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (19-11-2020) - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

INVESTIMENTO E INOVAÇÃO
Empresa de nutrição animal 

anuncia investimento de R$ 30 
milhões no ES

A Alinutri, localizada em Viana, está 
presente no mercado há 46 anos, é uma 
das maiores indústrias do município.
O governador do Estado, Renato 
Casagrande, se reuniu, na manhã do dia 
(18), com o diretor-presidente do Grupo 
Alinutri-Nutrição Animal, Laert Malini, e 
o gerente administrativo do grupo, Pablo 
Malini. Na ocasião, a empresa anunciou 
investimento em ampliação e inovação 
tecnológica do seu complexo industrial 
da ordem de R$ 30 milhões no Espírito 
Santo até 2022. O secretário de Estado 
de Desenvolvimento, Marcos Kneip, 
também participou da reunião, no 
Gabinete do Governador, no Palácio 
Anchieta.
INVEST-ES - O Programa de Incentivo 
ao Investimento no Estado do Espírito 
Santo (Invest-ES) tem por objetivo 
c o n t r i b u i r  p a r a  a  e x p a n s ã o , 
modernização e diversificação dos 
setores produtivos do Espírito Santo, 
e s t i m u l a n d o  a  r e a l i z a ç ã o  d e 
investimentos, a implantação e a 
utilização de armazéns e infraestruturas 
logíst icas existentes; renovação 
tecnológica das estruturas produtivas; 
otimização da atividade de importação 
de mercadorias e bens; e o aumento da 
competitividade estadual, com ênfase na 
geração de emprego e renda e na 
redução das desigualdades sociais e 
regionais.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (19-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
A CEPDEC torna público:
PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços nº. 35/2020 – 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 24/11/20.  Fim de envio de 
propostas: 13h00min do dia 03/12/2020.  Data e hora da abertura:03/12/20 às 13h30min.
Informações através do e-mail cpl@bombeiros.es.gov.br ou tel. (27) 3194.3685 de 10h as 17h.

Vitória 19/11/2020
Verildo Calente – Cap BM

Pregoeiro da CEPDEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0003/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor preço 
global, cujo objeto é a solução de Monitoramento da Performance de Aplicação (APM), composta por aquisição de 
licenças de uso perpétuas, suficientes para o monitoramento de aplicações Web em ambiente de Data Center. 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: 2019-0KRND
Abertura: 07/12/2020 às 10:00hs.

Vitória/ES 19 de novembro de 2020.
Comissão de Licitação

PRODEST 

NOVIDADES NA EDUCAÇÃO
Governo anuncia novidades na Chamada Pública Escolar 2021

Uma das novidades é a ampliação da oferta do Ensino em Tempo Integral, com mais 31 escolas 
nessa modalidade de ensino.
Os estudantes das mais de 440 escolas da Rede Pública Estadual iniciaram dia (18) a primeira 
etapa da Chamada Pública Escolar 2021, com a rematrícula e/ou solicitação de transferência 
interna dos alunos que já são da Rede. Essa etapa segue até o dia 09 de dezembro e deve ser 
feita, assim como todas as demais etapas da Chamada Pública, de forma on-line pelo site da 
Sedu, no endereço www.sedu.es.gov.br. Em caso de dúvidas, o aluno deve procurar a secretaria 
da sua unidade de ensino ou as Superintendências Regionais de Educação. Todo o cronograma, 
que inclui ainda a pré-matrícula e efetivação da matrícula, foi divulgado pelo Governo do Estado, 
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e anúncios nas redes sociais. As novidades 
também foram apresentadas em uma transmissão ao vivo feita pelo governador Renato 
Casagrande, ao lado do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo. Para este ano, a 
Secretaria da Educação (Sedu), além de toda a organização para atender à expectativa de oferta 
de 285 mil vagas, anunciou novidades como a ampliação da oferta do Ensino em Tempo Integral, 
com mais 31 escolas nessa oferta de ensino; a criação da 4ª série do Ensino Médio; a expansão 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a SEJA+; e alterações dentro do processo da 
Chamada, como a lista de suplência para candidatos não alocados, a obrigatoriedade do CPF do 
estudante para efetivação da chamada pública escolar e a ampliação da carga horária (de 800 
para 1.000 horas) nas escolas de Ensino Médio de todo o Estado e nas alunos que finalizaram a 3ª 
série do Ensino Fundamental II da Grande Vitória.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 03 de dezembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000033/2020, Processo Administrativo Nº. 029256/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 
S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  S E R V I Ç O S  U R B A N O S .  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, 19 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial
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Alexandre Buaiz Neto, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 005, faz saber a quem possa inte-
ressar que, devidamente autorizado pelo Banestes S/A, venderá em Público Leilão, dia 20 de novembro de 2020 
(sexta-feira), às 14h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, bens considerados inservíveis 
com mais de um ano de uso, tais como Veículos Banestes S/A: Duster/14, PPD7C01, 93YHSR2LAFJ695693; 
Corsa/00, MTK0F99, 9BGSC19Z01C154438; 207/13, OVH7B12, 9362NKFWXEB016313; T4/10, MTL6A99, 94T- T
4TDE3AH011178; Toro/19, QRK5C20, 98822617CLKC87976; Saveiro/09, MSO4G53, 9BWKB05W09P111898; 
C3/09, KYH 4A51, 935FCK8VYAB522608; Saveiro/06, MQS0G57, 9BWEB05W46P053979; Corolla/10, KYZ3G66, 
9BRBD48E8B2502873; Ideia/08, MSA0D95, 9BD13531682093567; Revescap/09, MST4I11, 93YADCUL59J199160; 
F250/04, NFD6D05, 9BFFF25L44B001742.

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 20 de novembro 
de 2020 (sexta-feira), às 12h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, Veículos Sinistrados: 
FOX/17, OVK9931 (SUCATA); 407/08, MTB4H81, VF36EXFVU9L000381; UNO/93, MPJ0326 (SUCATA); CO-
ROLLA/08, EDE1G83(SUCATA); COROLLA/12, LLS8860 (SUCATA); SIENA/09, MSN6630 (SUCATA); TRACKER/18, 
QRG1F92, 3GNCJ8CZXKL111932; POLO/06, MQZ7796, 9BWJB09N06P024043; CIVIC/14, LRC3C87(SUCATA); 
PALIO/97, MPN2B15 (SUCATA); PALIO/97, MPN2B15 (SUCATA); UNO/11, OCZ2G36, 9BD195193C0220403; 
KWID18, PPZ4F90, 93YRBB00XJJ270183; COROLLA/15, PVU1F96 (SUCATA); COROLLA/11, OCY9767 (SU-
CATA); PALIO/10, MTU9478, 9BD171 64LB5700312; CERATO/10, MTU1F93, KNAFW411AB5872150; FAZER/11, 
OCW5H66,9C6KG0460C0037571; KA/17, QLI3B92 (SUCATA); 206/01, JQB0B57 (SUCATA); UNO/12, OOZ6869, 
9BD1 5802AD6774121; CRUZE/12, ODF4987, 9BGPB69M0CB257539; C3/11, OCX6933, 935SDN6AYCB508346; 
FOX/10, MTW8435 (SUCATA); FOCUS/14, OYG7447 (SUCATA); SPIN/12, OED1963, 9BGJB 75Z0DB133824; 
ONIX/20, QRH5C82, 9BGEB48H0LG200045; STRALIS/10, MTM9970, 93ZS2STH0A8808626; CIVIC/14, KXA5I62 
(SUCATA); PALIO/03, MTB5823 (SUCATA); I30/11, KOA8352, KMHD C51EBCU324834; MID/14, OVL3350, 
9532E82W8ER434725; HR-V/15, FOU9D57 (SUCATA); LINEA/11, EUS9146, 9BD11058DB1540484; PRISMA/13, 
OYD2948, 9BGKS69L0EG261028; TIGUAN/10, OCW5227, WVGSV65N5BW527643; FRONTIER/07, LPA4584,94D-
CEUD227J837342; SAVEIRO/15, PWV3847 (SUCATA); SAVEIRO/14, OYF9928 (SUCATA); SOUL/12, ODR4837 
(SUCATA); SPIN/13, OVH3424 (SUCATA); FIT/14, PPA1900, 93HGK5860FZ221056; CELTA/09, MSU8944, 9BGR-
Z4810AG164163.  
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