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AVISO DE REABERTURA DE PRAZO DE LICITAÇÃO
PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará Chamada Pública, objetivando a    AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA "COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS" – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM 
QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DE FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR, VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL E O SABER LOCAL, DE ACORDO COM PROJETO 
TÉCNICO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Tendo em vista alterações para entrega de 
documentos de habilitação faltantes de todos os participantes, fica designado o dia 01/02/2021 até às 08h45min PARA 
APRESENTAÇÃO DE ENVELOPE HABILITAÇÃO, junto ao Setor de Protocolo da PMJM. HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO: 
09h. LOCAL: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para 
download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes, podendo também ser obtida via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br 
e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917. Jerônimo Monteiro-ES, 18 de Janeiro de 2021.

Nara de Bastos Neves
Presidente Substituta da CPL

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 29 de janeiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000004/2021, Processo Administrativo Nº. 030214/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, em atendimento a 
S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  E S P O R T E  E  L A Z E R .  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, 18 de janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

CLINICAS D.O.C – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.
CNPJ Nº 28.193.414/0001-01 – NIRE Nº 32300041795

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data e Hora: 22 de dezembro de 2020, às 14h00. Local: Sede da sociedade situada à Rua Desembargador Sampaio, 
nº 40, Sala 504, Edifício Top Center, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-250. Convocação: Dispensada a 
convocação face presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Paulo Magno do Bem Filho (Presidente) e Marcus Vinícius 
Azevedo Tanure (Secretário); Deliberações: Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) 
Rerratificar a Ata da Assembleia realizada em 15/09/2020, excluir o item 5.5 a inclusão de atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos (CNAE 8630-5/01) para filial 004 – CNPJ 
28.193.414/0004-46; (ii) Aprovar a inclusão das seguintes atividades para a filial 009 – CNPJ 28.193.414/0010-94: 
(a) Atividades de profissionais da nutrição (CNAE 8650-0/02), (b) Atividades de psicologia e psicanálise (CNAE 8650-
0/03), e (c) Atividades de fisioterapia (CNAE 8650-0/04) ; (iii) Alteração do artigo 3º do Estatuto Social; (iv) Aprovar a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Assembleia e lavrada a presente Ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes, e em especial pelos 
acionistas da Sociedade. Ata registrada na JUCEES em 05/01/2021. Sob o nº 20201085461. Protocolo 
201085461.

Casagrande autoriza construção da Delegacia Regional de Cachoeiro
Com investimentos de R$ 5,37 milhões, as obras da 7ª Delegacia Regional da 

Polícia Civil vão acontecer no Bairro Independência
Os investimentos na melhoria da infraestrutura para as forças de segurança pública no Espírito 
Santo não param. Na última sexta-feira (15), o governador Renato Casagrande assinou a 
Ordem de Serviço para as obras de construção da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro de 
Itapemirim. Também foi anunciada a publicação do edital para reforma e ampliação da 2º 
Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Guaçuí. Somados, os investimentos do 
Governo do Estado ultrapassam R$ 7 milhões. “Aqui em Cachoeiro, demolimos o prédio antigo, 
pois era um problema para a vizinhança. Nosso governo acabou e o seguinte não deu 
sequência. Agora vamos dar início a essa obra tão importante. Será a delegacia mais bonita do 
Estado. No mandato passado fizemos a delegacia de Guaçuí. Agora vamos reformar e ampliar a 
Companhia da Polícia Militar daquela cidade para que possamos dar mais dignidade de trabalho 
aos nossos policiais e mais condições de atendimento à população”, afirmou o governador. 
Casagrande destacou que as melhorias fazem parte do escopo do Programa Estado Presente 
em Defesa da Vida. “As pessoas ainda têm desconfiança do poder público mas com seriedade, 
as obras se tornam realidade. É assim em nosso governo. Em 2011, recebemos o Estado 
destruído na área da segurança pública e entregamos em 2014 com uma estrutura organizada. 
Voltei ao governo em 2019 e encontrei a segurança pública da mesma forma: destruída e 
desmotivada. Desde então, quase toda semana estamos dando ordens de serviço ou 
entregando algum equipamento para reestruturar a segurança pública”, pontuou. O e s p a ç o v 
a i a b r i g a r a Superintendência de Polícia Regional, Gabinete do Chefe da Regional, Seção de 
Apoio Administrativo, Seção de Apoio Operacional, Seção de Registro e Verificação de 
Ocorrências, Seção de Inteligência, Análise e Estatística, Delegacia de Plantão Regional, 
Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, Delegacia Especializada de 
Narcóticos, Delegacia Especializada de Investigações Criminais, Delegacia Especializada de 
Infrações Penais. O prédio conta ainda com ambientes de recepção, sanitários acessíveis 
masculino e feminino, cozinha, almoxarifado, arquivo, sala para material apreendido e 
estacionamento. Ainda durante a solenidade, o governador Casagrande anunciou a publicação 
do edital para obras de manutenção preventiva e corretiva da 3ª Cia. do 13º Batalhão da PMES, 
localizada no Centro de Guaçuí. Serão investidos R$ 1,68 milhão nas intervenções, que 
contemplam ainda a substituição de pisos e esquadrias, demolição da laje existente e 
reconstrução do telhado para as viaturas locais, substituição da estrutura de madeira e telhas 
termo acústicas, revestimento e pintura das paredes, revisão da parte elétrica e manutenção 
das instalações hidrossanitárias. No mesmo sentido, o diretor presidente do DER-ES, Luiz Cesar 
Maretto Coura, destacou que as obras vão garantir melhores condições de trabalho aos policiais 
e de atendimento à população. “A área de segurança pública estava praticamente abandonada, 
mas o Governo do Estado através desses investimentos está finalmente devolvendo ao servidor 
público as condições para desempenhar bem o seu trabalho”, comentou.
“O Governo do Estado vem investindo forte na reestruturação das forças de segurança e esses 
anúncios são um bom exemplo. Desde o mês de dezembro, o governador vem fazendo 
entregas, autorizando obras e demonstrando todo o apreço que tem pelas forças de segurança. 
Essas obras vão dar mais dignidade e estrutura para os policiais civis e população de Cachoeiro 
de Itapemirim, que é um dos municípios mais importantes do Estado, além dos policiais 
militares que atuam em Guaçuí. Esse é o programa Estado Presente, que se preocupa com 
todas as vertentes na promoção da segurança. Coronel Alexandre Ramalho Secretário da 
Segurança Pública e Defesa Socia”
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 0002/2021

SESA/Superintendência Regional de 
Saúde de Colatina, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as 
leis 8666/93 e 10520/02 e decreto nº 
2458-R/10, por sistema eletrônico es-
compras. O Edital está disponível no 
S i s t e m a  “ S I G A ” 
www.compras.es.gov.br para a 
licitação abaixo:

        PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0002/2021

PROC. 2020-4XHSW
Objeto: Reg. de Preços para aquisição de 
consultas especializadas em Neurologia 
Clínica para pacientes de 0 a 120 anos, 
dentro da Região Central de Saúde. 
Início de acolhimento das propostas: à 
pa r t i r  d a s  10 :00  ho ra s  do  d i a 
19/01/2021.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
02/02/2021 às  09:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:20 
horas do dia 02/02/2021.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  18 de Janeiro de 2021.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 025/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado de Habilitação 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020.
EMPRESAS HABIL ITADAS:  CASA 
TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, 
ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVA 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI, A.G. BRASIL OBRAS E SERVIÇOS 
EIRELI EPP e WVS CONSTRUTORA 
LTDA,Os autos encontram-se com vistas 
franqueadas. A Comissão Permanente de 
Licitação informa ainda, que abre-se o 
prazo legal para interposição de recursos. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0023.

Linhares-ES, 18 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 021/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 20/01/2021 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 : 
2020.042E0600019.01.0008.

Linhares-ES, 18 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Escolas Estaduais recebem recursos financeiros 
para 2021

Por meio do Progefe, a Sedu liberou um repasse de 
recursos financeiros de quase R$ 40 milhões

A Secretaria da Educação (Sedu) liberou um repasse de 
recursos financeiros aos Conselhos de Escola, por meio 
da conta do Programa Estadual de Gestão Financeira 
Escolar (Progefe), no valor de quase R$ 40 milhões, para 
atender as despesas ao longo de 2021. A Portaria nº 005 
– R, que dispõe sobre as regras, foi publicada no Diário 
Oficial do Estado da última sexta-feira (15). A gestão dos 
recursos financeiros deverão abranger demandas de 
acordo com o contexto em que cada unidade escolar está 
inser ida, ta is como: despesas com contador, 
manutenção, material de expediente, aquisição de 
material de consumo, realização de pequenos reparos, 
adequações e serviços necessários à manutenção, 
conservação e melhoria da estrutura física da unidade 
escolar, implementação de projeto pedagógico, 
contratação de Internet,  v ideomonitoramento, 
desenvolvimento de atividades educacionais, entre 
outras demandas.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-01-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

Conselho Estadual de Turismo tem novo presidente
Fernando Otávio Campos Silva foi eleito presidente 

do Contures, com mandato de dois anos
A Secretaria de Turismo (Setur) realizou, na tarde da 
última quinta- -feira (14), a reunião de posse dos novos 
integrantes e a eleição do presidente do Conselho 
Estadual de Turismo (Contures). A nova composição inclui 
representantes de sete órgãos do Poder Executivo 
estadual, representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), das regiões turísticas e das 
entidades representativas do segmento. O Conselho 
Estadual de Turismo é um órgão colegiado de caráter 
consultivo, em nível de direção superior, integrante da 
estrutura organizacional da Setur. A integração das 
Secretarias, dos órgãos do Poder Executivo estadual e do 
Sistema S requalifica o Conselho Estadual de Turismo. 
Com a nova composição, a partir de agora, o Contures 
conta com a participação de representantes das 
secretarias de Desenvolvimento (Sedes), da Fazenda 
(Sefaz), da Cultura (Secult), do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Seama), do Instituto de Meio Ambiente e 
R e c u r s o s  H í d r i c o s  ( I e m a ) ,  d a  A g ê n c i a  d e 
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do 
Empreendedorismo (Aderes), do Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN) e do Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo (Bandes). Além dessas 
secretarias e órgãos, tem acento representantes dos 
Sebrae, Senac e Senar, Instâncias de Governança das 
Regiões Turísticas e representantes do segmento das 
agências de viagem, meios de hospedagem, bares e 
restaurantes,  eventos,  t ranspor tes tur ís t icos, 
trabalhadores de turismo, imprensa especializada em 
turismo, comércio, Conventions & Visitors Bureau e a 
indústria.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-01-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/
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