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EDITAL Nº02/2020 DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos todos os associados ativos e em pleno gozo dos seus direitos para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará no dia 18 de agosto de 2020 na sede da Mútua, situada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, ed. Global Tower, 
sala 1103, Enseada do Suá, Vitória – ES, às 18:30h em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados. Em caso de 
impossibilidade, em segunda convocação, meia hora após a primeira convocação, por qualquer número de associados, deliberando 
pela maioria simples dos votos dos presentes, conforme Capítulo IV, Art. 22 do Estatuto Social do Clube Capixaba de Engenharia.
Pauta: 
 Eleição e posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Vila Velha, 05 de agosto de 2020.

Engº Civil Marcus Zanotti Breciani
Presidente 

Governador autoriza obras em Cachoeiro e expansão do SAMU 192
O investimento faz parte do programa “Samu para Todos”, com o cofinanciamento 

aproximado de R$ 8,7 milhões, entre Estado e municípios
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, ontem (09), em Cachoeiro de Itapemirim para a 
autorização de obras e outros investimentos importantes para o município e toda a região sul. 
Casagrande anunciou a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para 18 
cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal (CIM) Polo Sul. Também foram assinadas as Ordens 
de Serviço para as reformas das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFMs) Bernardino 
Monteiro, no bairro Amarelo, e Wilson Resende, no distrito de Burarama, e da sede do 9º Batalhão de 
Polícia Militar. A expansão do SAMU 192 segue a todo vapor por todo o Estado. Na região sul, 18 
municípios devem ser contemplados nesta primeira fase de implantação (Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, 
Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, 
Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente 
Kennedy e Vargem Alta). Os demais municípios da região receberão a oferta do serviço na segunda fase 
de expansão. O repasse estadual para a execução desse projeto é superior a R$ 8 milhões, sendo que a 
Central de Regulação das Urgências será totalmente gerida pelo Estado. O investimento faz parte do 
programa “Samu para Todos” (em conformidade com o Decreto Nº 4548-R, de dezembro de 2019) com o 
cofinanciamento de custeio e investimento anual de aproximadamente R$ 8,7 milhões, entre Estado e 
municípios. Para o superintendente da Saúde da Região Sul, José Maria Justo, a chegada do serviço ajuda 
a organizar a rede de saúde no âmbito de urgência e emergência, além de facilitar a inserção dos 
pacientes com quadro clínico mais grave em hospitais. “Esse serviço é muito mais do que uma 
ambulância para transferir pessoas. É um apoio fundamental e possibilita acessos adequados para cada 
estado de saúde. Muitas vezes o cidadão fica na porta do hospital esperando autorização de um outro 
médico para conseguir ser atendido em uma unidade hospitalar. Com o sistema regulador próprio do 
Samu, esse processo é agilizado”, ressaltou. Ainda na expansão dos serviços de saúde, o governador 
Renato Casagrande anunciou a transferência de recursos para a manutenção da Farmácia Cidadã 
Estadual, em Guaçuí. A unidade, inaugurada em janeiro do ano passado, vai receber R$ 311 mil 
referentes ao exercício de 2021. Essa é a 12ª unidade da Farmácia Cidadã no Espírito Santo. Atualmente 
a Farmácia Cidadã de Guaçuí conta com 2.860 processos ativos e atende também aos municípios de 
Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi, 
Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado, em parceria com o Consórcio Público da Região 
Polo Sul. Durante a agenda no município, O governador Casagrande deu Ordem de Serviço para a 
reforma da EEEFM Bernardino Monteiro, no bairro Amarelo, e da EEEFM Wilson Resende, no distrito de 
Burarama. “Estamos fazendo um investimento forte em infraestrutura escolar por todo o Estado. É um 
prejuízo não termos as crianças na sala de aula. Faço aqui um vínculo entre a educação e a segurança 
pública, pois perdemos muitos jovens para o crime no ano passado. A escola muitas vezes é o amparo da 
família. Com protocolo de biossegurança, é muito importante o retorno às aulas presenciais, pois muitas 
vezes a escola é onde a criança tem a melhor refeição do dia e também a proteção contra o crime. Nada 
substitui a família, mas a escola dá um importante suporte”, pontuou o governador Casagrande.
“Como é bom estarmos aqui tratando da saúde. Cachoeiro tinha um hospital que era chamado de 
'elefante branco', mas que agora tem serventia e são mais de 90 leitos à disposição da sociedade. O 
Hospital Aquidaban ficará para sempre. Se tivéssemos aberto um hospital de campanha, ele teria sido 
desmobilizado e teríamos que montá-lo novamente agora. Vamos levar o SAMU para todos os municípios 
capixabas. Já estamos com 87% de cobertura no Estado. Nossa prioridade é salvar vidas. E o 
atendimento mais rápido salva vidas e vamos chegar a todos os 78 municípios do Espírito Santo. Renato 
Casagrande - Governador “
Fonte: Diár io Oficial  do estado do espír i to Santo (10-02-2021) - Disponível  em 
h t t p s : / / i o e s . d i o . e s . g o v . b r /

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 000001/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Chamada Pública em epígrafe, cujo objeto fora á 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, realizado no dia 14 de janeiro de 2021. VENCEDORES: Augusto Josino de 
Almeida Pereira nos itens 6 (mandioca) e 9 (abóbora madura) no valor total de R$ 6.499,00 (seis mil quatrocentos e noventa e nove 
reais). Dalza Maria Simonato no item 20 (pão caseiro) no valor total de R$ 6.495,54 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e quatro centavos). Estevão Mauri no item 19 (pó de café) no valor total de R$ 6.494,00 (seis mil quatrocentos e noventa e 
quatro reais). Eudineia Lacerda Feuchard Soares nos itens 3 (salsinha), 5 (cebolinha) e 6 (mandioca) no valor total de R$ 6.494,94 
(seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). Gerci Zucoloto nos itens 4 (taioba), 10 (banana nanica), 
11 (banana prata) e 12 (banana terra) no valor total de R$ 6.497,09 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos). Ione 
Oliveira da Cruz Silva no item 13 (laranja) no valor total de R$ 6.497,72 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois 
centavos). José Carlos de Oliveira Silva nos itens 1 (alface), 2 (couve), 3 (salsinha) e 5 (cebolinha) no valor total de R$ 6.493,95 (seis 
mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). José Vaillant Jorge nos itens 2 (couve), 6 (mandioca), 7 (jiló) e 13 
(laranja) no valor total de R$ 6.498,43 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Lina Maria Catein nos 
itens 14 (mexerica pokan) e 16 (ovos caipira) no valor total de R$ 6.496,21 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e um 
centavos). Luci Braga de Paula no item 15 (ovos vermelhos) no valor total de R$ 6.495,89 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco 
reais e oitenta e nove centavos). Luzia Verônica Gomes Moraes nos itens 4 (taioba), 8 (quiabo) e 20 (pão caseiro) no valor total de R$ 
6.492,13 (seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e treze centavos). Maria Luiza Catein da Silva no item 17 (queijo frescal) no 
valor total de R$ 6.488,35 (seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Maria de Fatima Ricieri Bastos no item 
18 (porco) no valor total de R$ 6.493,64 (seis mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). O item  21 (Banana 
Passas) sagrou-se deserto. 

Jerônimo Monteiro, 10 de Fevereiro de 2021.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA E TRANSLADO.” DATA DE ABERTURA: 01/03/2021. 
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A 
integra do Edital se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br. Informações adicionais podem ser 
obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 10 de fevereiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

022/2020
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 da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 022/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: ILHA CONSTRUÇÕES 
EIRELI ME
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.01.0011

Linhares-ES, 10 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Editais da Cultura 2020: Governo do 
Estado prorroga inscrições até 23 de 

fevereiro
A prorrogação foi publicada pela 

Secult na edição de ontem (09), no 
Diário Oficial do Estado

Todos os Editais da Cultura 2020 agora terão 
as inscrições abertas até as 18 horas do dia 
23 de fevereiro. O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Cultura (Secult), 
publicou a prorrogação no Diário Oficial do 
Estado, de ontem (09). Os 26 Editais da 
Cultura são realizados com recurso do Fundo 
Estadual de Cultura (Funcultura), e têm um 
aporte total de R$ 10,3 milhões. As linhas de 
projetos são divididas entre os eixos: editais 
transversais; audiovisual; linguagens 
artísticas e memória; e patrimônio.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (10-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Covid-19: novo lote de 2,3 
milhões de seringas para 

imunização
A carga foi descarregada na 

manhã do último sábado (06) e 
serão distribuídas de forma 

gradativa para os municípios
Chegou ao Estado, na noite da última 
sexta-feira (05), uma nova remessa de 
2,3 milhões de seringas agulhadas que 
serão utilizadas para a imunização da 
população capixaba contra o novo 
C o r o n a v í r u s  ( C o v i d - 1 9 ) .  O 
quantitativo faz parte de um total de 6 
milhões de seringas adquiridas pelo 
Governo do Espírito Santo. Com esse 
novo lote, o Estado já recebeu 3,8 
milhões de unidades. O caminhão saiu 
carregado da cidade de Don Pedro Juan 
Cavalero, no Paraguai, na última 
quarta-feira (03), e chegou ao depósito 
na Grande Vitória - onde ficarão 
estocadas - na noite da última sexta-
feira (05). A carga foi descarregada na 
manhã do último sábado (06) e serão 
distribuídas de forma gradativa para os 
municípios. A previsão é de que 
próxima e última remessa com 
aproximadamente 2,2 milhões de 
unidades chegue na primeira quinzena 
de março para completar o total de 6 
milhões de seringas adquiridas para a 
vacinação contra Covid-19 no Espírito 
Santo.
Fonte: Diário Oficial do estado do 
espír i to Santo (10-02-2021) - 
D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br/  


