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AVISO

O DER-ES torna público que Obteve do IEMA as 
seguintes licenças ambientais:

- Processo N° 58279440, Licença de Instalação Nº 
129/2020, referente às obras de enrocamento e 

dragagem do Terminal Pesqueiro de Itaipava, 
município de Itapemirim.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2020

LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-Presidente do DER-ES

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 019/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação 17 de dezembro de 2020
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 019/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
Instalações de Prevenção, Combate a 
Incêndio e Pânico, bem como Urbanismo 
da EMEF Caboclo Bernardo, no Bairro 
Planalto, neste Município. O edital e seus 
anexos estarão à disposição no site oficial 
do Município, no endereço eletrônico  
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 : 
2020.042E0600008.01.0020

Linhares-ES, 23 de novembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 020/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação 18 de dezembro de 2020
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 020/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
Reforma  e Adequação das Instalações de 
Prevenção e Combate a Incêndio, do 
Centro de Educação Infantil – CEIM José 
Cândido Durão, no Bairro São José, 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 : 
2020.042E0600008.01.0021

Linhares-ES, 23 de novembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 07 de dezembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000034/2020, Processo Administrativo Nº. 025323/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
LEITE LONGA VIDA, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Edital pelo Link: 
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, 23 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 08 de dezembro de 2020, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000035/2020, Processo Administrativo Nº. 017500/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESPORTIVO, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO e SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO .  Edi ta l  pelo L ink:  ht tps: / /marata izes.es.gov.br / t ransparencia/ l ic i tacao,  E-mai l : 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 23 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000003/2020, Processo Administrativo Nº. 029218/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
GRADE ARADORA, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, 
A B A S T E C I M E N T O  E  P E S C A .  O  E d i t a l  e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o s  L i n k s : 
ht tps: / /marataizes.es.gov.br/ t ransparencia/ l ic i tacao, ht tps: / /www.l ic i tacoes-e.com.br,  E-mai l : 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Início de Entrega das Propostas: Dia 25 de novembro de 2020.
Abertura das Propostas: Às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2020.
Início da Sessão de Disputa: Às 10:30 horas do dia 09 de dezembro de 2020.

Marataízes - ES, 23 de novembro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

ANÁLISE
Sesa apresenta panorama do enfrentamento à Covid-19 no ES

Nésio Fernandes avalia que a redução da letalidade pela Covid-19 é expressão 
do aumento da capacidade de testagem no Espírito Santo.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um panorama do 
enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, na última 
terça-feira (17). A análise abordou as oscilações de casos e internações, 
estratégias adotadas pelo Estado e reforçou a importância de o cidadão não se 
descuidar das medidas de prevenção ao vírus.
O secretário destacou a transparência do Governo do Estado em relação aos 
critérios e avaliações nesse período.
“Nossos critérios/avaliações sempre foram transparentes e públicos. Melhor 
modo de conduzir uma pandemia”, ressaltou.
TESTAGENS - Fernandes lembrou que, em setembro passado, ocorreu no 
Estado a mudança no critério de testagem, recomendando testar com RT-PCR 
todo paciente com sintomas suspeitos de Covid-19 e os contatos 
intradomiciliares dos positivos, levando a um aumento de casos observados na 
Região Metropolitana nos meses subsequentes. Julho e agosto foram meses de 
queda sustentada de casos e óbitos por Covid-19 no Estado. No mês de 
setembro houve aumento da detecção de casos sem correspondente aumento 
de óbitos”, disse.
No entanto, frisou o secretário, as internações em UTI-COVID e os óbitos 
relacionados à doença, seguiram caindo e tendo tendência de estabilização, 
como se observa no gráfico do período de 05 de julho a 28 de outubro.
Nésio Fernandes avalia que a redução da letalidade pela Covid-19 é expressão 

do aumento da capacidade de testagem no Espírito Santo. O fenômeno 

também ocorreu na Grande Vitória, onde o pico de casos ultrapassará em 

novembro o pico da primeira onda e irá interromper a queda sustentada dos 

óbitos.
Além da testagem plena de todos os sintomáticos e dos contatos 
intradomiciliares assintomáticos, o secretário reforçou que a queda da 
letalidade ocorreu por melhora do manejo clínico e garantia do acesso aos 
serviços de saúde, entre setembro e outubro a letalidade caiu mais do que a 
queda do número total de óbitos.
“A pandemia não acabou, temos pelo menos mais oito meses de resistência até 
ter o processo de vacinação alcançando os primeiros grupos prioritários. 
Seguiremos convivendo com o uso de máscaras, protocolos sanitários, isolando 
sintomáticos e testando/monitorando amplamente a população”, garantiu.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Governo transfere capital do ES 

simbolicamente para São 

Mateus
A vice-governadora do Estado, 

Jaqueline Moraes, participou, na 

manhã da última sexta-feira (20), da 

transferência simbólica da Capital do 

Espírito Santo para o município de 

São Mateus. O ato realizado no Dia 

Nacional da Consciência
Negra está previsto na Lei Estadual 

nº 8.790/2007 e faz parte da 

programação da Secretaria de 

Direitos Humanos (SEDH) para o 

Novembro Negro. A solenidade 

aconteceu na Casa da Cultura, no 

Sítio Histórico Porto, com a presença 

de diversas autoridades.
Jaqueline Moraes, que é a primeira 

mulher negra eleita para o cargo, 

destacou a importância do ato de 

hoje.
“Quando o País celebra o Dia Nacional 

da Consciência Negra, o Espírito 

Santo faz a transferência simbólica 

da Capital do Estado para São 

Mateus. Nos leva a pensar a partir 

daqui como um lugar de sonho do 

povo negro. Sonho como forma de 

cuidar de todos nós, a população 

negra deste Estado”, disse, citando o 

no último processo eleitoral.
É necessário entendermos que esta é 

uma resposta social muito forte. As 

pol ít icas afirmativas mostram 

aumento na representatividade 

política que pretos e mulheres são a 

maioria, e se são maioria, precisamos 

ocupar os espaços de poder. Eu 

acredito de candidatos negros, 

mulheres e trans.

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (23-11-2020) - 

D i s p o n í v e l  e m 

www.jusbrasil.com.br/diarios

CHAMAMENTO PÚBLICO
Seger: chamamento para concessão 
gratuita de área no Edifício Portugal
A Secretaria de Gestão e Recursos 
Humanos (Seger) publicou, no Diário 
Oficial do Estado da última quinta-feira 
(19), o Edital de Chamamento Público Nº 
03/2020, que visa a promover a
ocupação do 3º andar do Edifício Portugal, 
situado na Rua General Osório, no Centro 
de Vitória, por meio de concessão de uso 
gratuita.
O imóvel, que pertence ao Governo do 
Estado, tem área total de 445 metros 
quadrados, está em boas condições de 
habitabilidade e acessibilidade, e é 
composto de salas comerciais e de 
reuniões, com espaços coletivos de 
recepção, sanitários e copa.
O documento, que está disponível no site 
www.seger.es.gov.br, na aba Gestão de 
Patrimônio, busca instituição interessada 
em ser a gestora do espaço, devendo a 
instituição gerenciar e coordenar o uso da 
área, de forma gratuita e compartilhada,
p a r a  f u n c i o n a m e n t o  d e  s e d e s 
administrativas de outras associações e 
federações. A escolha das ocupantes será 
rea l i zada  por  me io  de  um novo 
chamamento público, promovido pela 
gestora do espaço. Essa ação integra 
nossa Política de Gestão do Patrimônio, 
que visa à ocupação de espaços públicos 
ociosos ou subutilizados, e está alinhada 
ao trabalho da Secretaria de Esportes e 
Lazer (Sesport).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (23-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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