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Sedes: nova Resolução do Invest-ES já está em vigor
A medida tem por objetivo estabelecer os critérios e uniformizar os 

procedimentos para enquadramento de projetos no programa
A Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) publicou no Diário Oficial do Estado, 
na última sexta-feira (29), a nova Resolução do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). A medida tem por 
objetivo estabelecer os critérios e uniformizar os procedimentos para 
enquadramento de projetos no programa. A Resolução N° 1.545/2021 foi 
aprovada pelo Comitê de Avaliação do Invest-ES, nessa quinta-feira (27). O 
documento traz definições acerca dos seguintes termos: requerente, 
beneficiária, armazém geral, logística, operador logístico, centro de 
distribuição, centro de industrialização, bens e/ ou produtos acabados; valor de 
investimento realizado, entre outros. Também institui que o envio de petições, 
documentos avulsos, tramitações, autuações de processos e quaisquer atos 
processuais administrativos relacionados ao Invest-ES, independente do órgão 
de interação deve ocorrer de forma eletrônica pelo Acesso Cidadão (e-Docs), 
de acordo com o Decreto N° 4.410-R, de 18 de abril de 2019. O secretário de 
Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, celebra a versão eletrônica. A 
subsecretária de Estado de Competitividade, Rachel Freixo, frisou a 
importância da publicação. “Transparência, integridade, simplificação e 
segurança jurídica são pilares fundamentais para a permanência de um 
ambiente de negócios competitivo e crescente. A nova normativa está alinhada 
a essas necessidades. É importante deixar claro que a Resolução não inova 
quanto aos incentivos fiscais, pois respeita integralmente as disposições da Lei 
N° 10.550/2016, depositada no Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), em obediência às regras estampadas na Lei Complementar N° 
160/2017 e no Convênio N° 190/2017. A medida apenas aprimora os 
procedimentos e critérios de análise dos pedidos de projetos vinculados”, disse 
Rachel Freixo.
“A Sedes é totalmente digital desde janeiro de 2020 e está de acordo com as 
diretrizes do Governo do Estado pela inovação, tornando mais ágil o 
andamento dos processos. A Sedes foi pioneira na adoção do sistema e-Docs 
para comunicação com o público externo, na ocasião da implantação do 
Compete-ES digital. Com a resolução, espera-se que a publicação dessa 
resolução amplie a transparência, ofereça segurança jurídica para investidores 
e torne o Espírito Santo cada vez mais competitivo.” Marcos Kneip - Secretário 
de Desenvolvimento
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 0002/2021
Entidade: PRODEST
Processo: 2019-VTP8G
Objeto: Registro de preços para aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, garantia, configuração e 
repasse de conhecimento.
Valor estimado: R$ 5.848.671,05
Acolhimento de proposta: 03/02/2021 às 08:00h até 22/02/2021 às 09:59h.
Abertura das propostas: 22/02/2021 às 10:00hs.
Abertura da sessão pública: 22/02/2021 às 10:00 h.
E-mail de contato: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-7158.

Vitória/ES,01 de fevereiro de 2021
Eliene Coelho M. Scaramella

CPL / PRODEST

Municípios do Estado aderem ao Programa Cidade Empreendedora
O programa tem como objetivo transformar a realidade econômica dos 

municípios a partir do empreendedorismo
O Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), em parceria com o 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), deu 
início ao Programa Cidade Empreendedora, que tem como objetivo transformar a 
realidade econômica dos municípios a partir do empreendedorismo, oferecendo um 
conjunto de ferramentas e soluções efetivas para reduzir a burocracia, gerar 
emprego, renda e oportunidades. Para isso, o Cidade Empreendedora está 
estruturado em seis eixos de trabalho, sendo: Cultura empreendedora, 
Desburocratização, Educação Empreendedora, Compras Públicas, Salas do 
Empreendedor e Desenvolvimento Territorial. O programa que é voltado para a 
gestão pública, vai capacitar prefeitos, gestores e servidores dos municípios por 
meio de treinamento para que possam seguir com o projeto. O município só poderá 
ser considerado uma Cidade Empreendedora quando cumprir todas as etapas do 
programa. Para que isso aconteça, uma equipe formada por técnicos da Aderes e do 
Sebrae estão visitando os 78 municípios do Estado. Até o momento, as cidades de 
Vila Velha, Serra, Cariacica, Jaguaré, São Mateus, e Conceição da Barra, Mucurici, 
Ponto Belo, Pedro Canário e Viana já fizeram adesão ao programa. Segundo o 
diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, o primeiro passo para o 
funcionamento do programa é a adesão do município, depois será feito um 
diagnóstico interno da administração municipal e o resultado indicará as soluções e 
ações voltadas para cada localidade. Para que esse estudo seja realizado o Governo 
fará um aporte inicial de R$ 740 mil. De acordo com o gerente de Micro e Pequena 
Empresa da Aderes, Paulo Barbosa – que esta semana visitou os municípios de 
Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Mucurici, Ponto Belo e Pedro Canário –, o 
programa vai promover o desenvolvimento econômico da cidade com o apoio da 
gestão pública e de lideranças municipais, fortalecendo o micro e o pequeno 
empresário. Para Paulo Barbosa o trabalho só está começando e a intenção é formar 
um Espírito Santo de Cidades Empreendedoras.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Esesp: mais de 1.200 vagas de capacitações no mês de fevereiro
Os cursos serão nas modalidades presencial e a distância e serão realizados na sede da Esesp 

ou por meio da plataforma on-line
A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) disponibilizará aos servidores públicos municipais, 
estaduais e membros da sociedade civil organizada, mais de 1.200 vagas em capacitações nas 
modalidades presencial e a distância no mês de fevereiro, a serem realizadas em sua sede e por meio da 
plataforma on-line. Serão cinco cursos presenciais com cargas horárias entre 16 e 20 horas-aula, com 
capacidade máxima de 20 alunos por turma (com exceção do curso Power BI, em que serão ofertadas 12 
vagas), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). Entre as 
oportunidades, estão os cursos: Excelência no atendimento – 20 horas-aula; Líder Coach – 20 horas-aula; 
Power BI – 16 horas-aula; Oratória – 20 horas-aula e Excel Avançado – 20 horas-aula. Na programação de 
Ensino a Distância, serão disponibilizadas oito capacitações autoinstrucionais pelo site www.ead.es.gov.br. 
Com cargas horárias entre 16 e 40 horas-aula, os cursos possuem capacidade para até 150 cursistas cada. 
Nessa modalidade, estão inseridos: Inglês Nível II – 40 horas-aula; Formação para pregoeiro – 20 horas-
aula; Ética e Serviço Público – 20 hora-aula; Direito Administrativo – 20 hora-aula; Excel Básico – 20 hora-
aula; Elaboração de Termo de Referência – 16 hora-aula; Legislação Ambiental – 20 hora-aula e Inteligência 
Emocional – 25 hora/aula.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-02-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A CONCORRÊNCIA  Nº 

007/2020
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 
i n t e r e s s a d o s  o  r e s u l t a d o  d a 
CONCORRÊNCIA  Nº 007/2020, conforme 
abaixo:
E m p r e s a  V e n c e d o r a :  G O L D E N 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI. 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 : 
2020.042E0600024.01.0008

Linhares-ES, 01 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Dengue: ações simples podem evitar a proliferação 
da doença

Para evitar a proliferação do mosquito, é 
importante que a sociedade esteja empenhada em 

realizar ações simples no cotidiano
A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti e afeta milhares de pessoas 
anualmente. Para evitar a proliferação do mosquito, é 
importante que a sociedade esteja empenhada em 
realizar ações simples no cotidiano, principalmente 
dentro das residências, onde se encontram 80% dos 
criadouros. Varrer bem os quintais, manter as caixas 
d'água bem vedadas, colocar garrafas de cabeça para 
baixo, manter as calhas sempre limpas, deixar ralos 
limpos e com aplicação de telas, descartar o lixo em local 
apropriado e colocar areia nos pratos de plantas podem 
evitar o aumento de casos da doença. O chefe do Núcleo 
Especial de Vigilância Ambiental, Roberto Laperriere 
Júnior, ressalta que a limpeza deve ser realizada 
semanalmente para se obter melhores resultados.
NÚMEROS:
O Espírito Santo registrou entre os dias 03 e 23 de 
janeiro de 2021, 461 casos de dengue. Nesse mesmo 
período, foram notificados 171 casos de chikungunya e 
53 casos de zika.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-02-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/


