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ACESSE NOSSO SITE PARA SABER 

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO. 

LEILÃO ON-LINE: 

Por enquanto, os leilões
 estão sendo realizados de
 maneira exclusiva no site,

 assim como a avaliação dos 
bens a serem leiloados.

www.buaizleiloes.com.br
CONTATO:

BANESTES  SEGUROS

11 DE DEZEMBRO - 14h

País: Brasil
P r o j e t o :  P r o g r a m a  E fi c i ê n c i a 
Logística do Espírito Santo
Setor: Transporte
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Empréstimo 4933/OC-BR BID
Projeto Nº BR-L1524
O Estado do Espírito Santo solicitou um empréstimo do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e se 
propõe a utilizar uma parte dos fundos para contratos de 
serviços de consultoria.
Os serviços compreendem: Serviços Especializados de 
Consultoria Técnica de Apoio à Supervisão das obras do 
Programa de Eficiência Logística do Espírito Santo, para o 
Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do 
Espírito Santo (DER-ES), incluindo a execução de 
serviços especializados de engenharia consultiva para 
supervisão e apoio técnico às atividades de fiscalização 
técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e 
previdenciária das obras rodoviárias integrantes do 
P r o g r a m a ,  v i s a n d o  o  s u p o r t e  t é c n i c o  à s 
Superintendências Executivas do DER-ES.
Os consultores serão selecionados de acordo com os 
procedimentos previstos na Política para Seleção e 
Contratação de Consultores Financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, GN-2350-9.
O Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do 
Espírito Santo (DER-ES) convida os consultores elegíveis 
de acordo com essas políticas a manifestar interesse em 
relação á prestação dos serviços solicitados. Os 
consultores interessados deverão fornecer informações 
que demonstrem suas qualificações para fornecer os 
serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, 
experiência em condições similares, etc.) os consultores 
poderão associar-se a fim de melhorar suas 
qualificações.
Os consultores interessados poderão obter maiores 
informações no endereço indicado ao final, no período 
das 8:30h ás 11:30h e das 14:00h ás 17h00m, do dia 
07/12/2020 ao dia 20/01/2021.
As manifestações de interesse deverão ser recebidas no 
seguinte endereço, até as 17:30 horas do dia 
20/01/2021.
Para: Departamento de Edificações e Rodovias do Estado 
do Espírito Santo (DER-ES)
Aos cuidados de: Comissão Permanente de Licitação 
para Obras de Rodovias
Av. Marechal Mascanheiras de Morais, 1501 – Ilha de 
Santa Maria 
Cidade: Vitória
Estado: Espírito Santo
País: Brasil
CEP: 29.051-015
Telefone: (55) (0**27) 3636-4458
Correio eletrônico: licitacoes@der.es.gov.br
Portal: HTTP://www.der.es.gov.br

COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS 
A Secretaria Municipal de Saúde de 
Linhares-ES, em conformidade com a Lei 
Complementar nº: 141/2012, art. 36, § 
5º, comunica a toda sociedade civil 
organizada, bem como a todos os cidadãos 
do Município de Linhares-ES, da realização 
de Audiência Pública de Prestação de 
Contas do 2º Quadrimestre/2020, a 
ocorrer na Câmara Municipal de Linhares, 
localizada à Av. José Tesch, bairro Colina, 
Linhares/ES, no dia 17 de Dezembro de 
2020, a partir das 17h30m, de acordo com 
o disposto na Lei citada.
Linhares/ES, 03 de Dezembro de 2020.

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Secretário Municipal de Saúde

Linhares-ES

CAFÉS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO
Prêmio Cafés Especiais elegeos 

melhores cafés capixabas
Os melhores cafés especiais capixabas foram 

eleitos pelo Prêmio Cafés Especiais do Espírito 

Santo, ontem (02). A solenidade aconteceu no 

Centro Cultural e Turístico de Venda Nova do 

Imigrante, com transmissão pelo canal do 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Incaper), no 

YouTube. Com público restrito e cumprimento 

dos protocolos de prevenção ao novo 

Coronavírus (Covid-19), a premiação teve a 

participação do governador do Estado, Renato 

Casagrande.
A premiação de R$ 110 mil foi destinada aos 

1º, 2º e 3º lugares das categorias Conilon e 

Arábica. A premiação também contemplou o 

quesito sustentabilidade na produção de cafés 

especiais com o total de R$ 20 mil divididos 

entre cafeicultores que conquistaram os 1º, 2º 

e 3º lugares em ambas categorias.
Na categoria Conilon, os vencedores foram 

respectivamente Luiz Claudio de Souza, de 

Muqui, com nota 86.4; Aurio Barbosa Quadra, 

de Alegre, com nota 84.83; e Antônio Cesar 

Landi, de Jerônimo Monteiro, com nota 83.5. 

Os campeões da categoria Arábia foram 

respetivamente Wiliam Dalvi Sartori, de 

Castelo, com nota 87.96; José Antônio Debona 

Romão, de Castelo, com nota 87.86; Valdeir 

Mauro se Paula, de Brejetuba, com nota 87.84.
Os cafeicultores que apresentaram práticas 

sustentáveis na produção de cafés especiais 

também foram premiados em 1º, 2º e 3º 

lugares na categoria Sustentabilidade. 

Venceram respectivamente na categoria 

Conilon os cafeicultores Luiz Claudio de Souza, 

de Muqui; Aurio Barbosa Quadra, de Alegre; e 

Leandro Barbosa Quadro, também de Alegre. 

Isso mostra o profissionalismo dos produtores 

capixabas e que em toda a cadeia produtiva 

temos especialistas altamente capacitados. 

Desde a produção até a degustação, temos os 

melhores extencionistas e pesquisadores do 

mundo em nosso Estado. Temos um conjunto 

que é de referência.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (03-12-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Sedes realiza segunda reunião com 

participantes do GT de Compras
Participantes do Grupo de Trabalho 
Américo Villas Boas, da Escola de Ser (GT) 
de Compras Governamentais do viço 
Público do Espírito Santo (Esesp); Estado 
do Espírito Santo, instituído pela Solange 
Maria Batista de Souza, da Secretaria de 
Desenvolvimento (Sedes), Secretaria da 
Ciência, Tecnologia, Inoreuniram-se, na 
última terça-feira (1º), vação e Educação 
P r o fi s s i o n a l  ( S e c t i ) ;  e m  u m a 
videoconferência. Assuntos Alline Zanoni 
Rodrigues Batista, do importante, como o 
estudo detalhado Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro sobre os empreendedores 
locais, a e Pequenas Empresas (Sebrae), e 
pesquisa sobre o perfil das compras 
Estevão Mascarenhas Zamprogno, da 
públicas do Estado, além da avaliação 
Federação das Indústrias do Espírito da 1ª 
Rodada de Negócios com grandes Santo 
(Findes).
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (03-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR 
ELETRÔNICA

Secretaria de Fazenda libera 
consultas à NFC-e na Agência Virtual

Os contadores e demais responsáveis por 
empresas no Espírito Santo já podem fazer 
consultas à Nota Fiscal do Consumidor 
Eletrônica (NFC-e),no ambiente da Agência 
Virtual. Podem ser consultados documentos 
com até 90 dias anteriores ao corrente mês. 
O recurso já está acessível. “O arquivo que 
está disponível para download na Agência 
Virtual apresenta os campos mais 
importantes do documento: chave 
eletrônica, valor total, data de emissão, 
valor da base de cálculo do ICMS, entre 
outros. Com esses dados, é possível ter 
mais controle sobre a conformidade das 
declarações fiscais”, destaca o gerente de 
Atendimento ao Contribuinte, Augusto 
Barbosa Gonçalves Dibai. Dibai ressalta 
que deixar de escriturar documentos fiscais 
e m i t i d o s  o u  e s c r i t u r á - l o s  c o m 
i n c o n s i s t ê n c i a  s ã o  s i t u a ç õ e s 
sistematicamente monitoradas pela 
Receita Estadual.
Portanto, esse novo repositório de 
informações é um importante recurso para 
que contadores e empresas evitem 
autuações.
CAMINHO SIMPLIFICADO -  Os 
contadores e responsáveis por empresas 
que quiserem conferir as informações 
devem acessar a Agência Virtual e 
preencher o CPF já cadastrado na Sefaz. 
Feito isso, o usuário deverá escolher de qual 
empresa ele deseja fazer o download das 
NFC-e, conforme explicam os servidores da 
Gerência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Getec)  Eduardo do 
Nascimento e Antognoni de Albuquerque, 
que atuaram no projeto.
 
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (01-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PARCERIA
Detran|ES e Setur assinam 

acordo para sinalização turística
O objetivo da parceria é indicar os 
atrativos turísticos de perímetro 
urbano, a partir do Projeto Executivo 
de Sinalização Turística da Setur.O 
Departamento Estadual de Trânsito do 
Espírito Santo (Detran|ES) e a 
Secretaria de Turismo (Setur) 
assinaram, na última semana, um 
n o vo  a c o r d o  d e  c o o p e ra ç ã o 
reafirmando o compromisso com a 
implantação de sinal ização de 
orientação turíst ica dentro da 
programação de sinalização viária 
horizontal e vertical nos municípios 
sob competência do órgão de 
trânsito.O objetivo da parceria, que 
contempla um total de 69 cidades 
capixabas, é indicar os atrativos 
turísticos de perímetro urbano, a 
partir do Projeto Executivo de 
Sinalização de Orientação Turística da 
Setur, valorizando os destinos 
turísticos dos municípios. em defesa 
da vida nas vias, seja outros 
atrativos”, considera o diretor 
turísticas e a atrativos importantes.
Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (02-12-2020) - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios


