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Qualificar ES abre 120 vagas para cursos semipresenciais gratuitos
Como pré-requisito para concorrer a uma vaga, os candidatos devem ter 

curso de graduação em qualquer área profissional
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Educação Profissional (Secti), abre 120 vagas para cursos semipresenciais do 
Programa Qualificar ES. Como pré-requisito para concorrer a uma vaga, os 
candidatos devem ter curso de graduação em qualquer área profissional. As 
inscrições tiveram início ontem (11), seguem até o dia 21 de fevereiro e devem ser 
realizadas no site: www. qualificar.es.gov.br. As vagas fazem parte da 1ª oferta do 
Qualificar ES em 2021, que já abriu inscrições para cursos presenciais e on-line. 
Nesta oferta, dois cursos estão disponíveis para escolha da população: Recursos 
Tecnológicos Educacionais e Metodologias Ativas na Educação, ambos com carga 
horária de 200 horas, divididas em 184 horas a distância e 16 horas presenciais. Os 
encontros presenciais irão acontecer no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) 
Vasco Coutinho, em Vila Velha. Já as aulas virtuais, acontecem no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), pelo site do programa. AULAS - As aulas dos cursos 
semipresenciais vão acontecer de 06 de março a 06 de maio, sendo obrigatória a 
presença do aluno nos quatro encontros presenciais, que serão realizados aos 
sábados e terão duração de quatro horas cada. No edital de seleção é possível 
conferir as datas dos encontros.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (12-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Governador entrega obra de pavimentação da Rodovia ES-164
Com 23 quilômetros de extensão, a via garantirá mais conforto e segurança para 

quem trafega pela região
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, ontem (11), no município de Vargem 
Alta, na microrregião Central Sul, para a entrega das obras de pavimentação da Rodovia ES-
164, no trecho entre a cidade e o Distrito de Castelinho. Com 23 quilômetros de extensão, a via 
garantirá mais conforto e segurança para quem trafega pela região, beneficiando diretamente 
as comunidades do entorno. As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de 
Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Durante a solenidade de inauguração, o 
governador citou a importância da obra para os moradores de Vargem Alta e de toda a região. O 
prefeito de Vargem Alta, Eliezer Rabello, também falou sobre o investimento. “O governador 
desde a época em que era deputado já contribuía muito forte para o desenvolvimento de 
Vargem Alta. Nunca vi um governo ajudar tanto Vargem Alta, como Casagrande. São muitos 
investimentos e gostaria de agradecer pela parceria do Governo do Estado com a Prefeitura. 
Essa rodovia que estamos inaugurando é a prova do grande estadista que é o governador. 
Sensibilizado com a população de Vargem Alta, o governador refez o projeto, tocou a obra e 
está entregando essa importante rodovia para nossa população”, disse. A restauração do 
pavimento da Rodovia ES-164 compreende o trecho entre o entroncamento da Rodovia ES-383 
(Monte Verde) e o entroncamento da ES-375 (Vargem Alta), contemplando o subtrecho do 
distrito de Castelinho até Vargem Alta. O investimento de R$ 14 milhões proporciona melhorias 
no pavimento, drenagem, reparos e implementação de novos dispositivos logísticos e de 
sinalização, além de dispositivos de segurança, como defensas metálicas e ondulações 
transversais; abrigos de passageiros no trevo de Taquarussu, e a implantação de nove mil 
metros de multiuso nas proximidades dos perímetros urbanos, com faixa de segurança. A 
Rodovia ES-164 tem importante papel no escoamento da produção rural, além de interligar a 
sede do município a comunidades rurais, entre elas Vila Esperança, São José das Fruteiras, 
Fruteira de Baixo, Fruteira de Cima e Vila Maria. A via é muito utilizada pelos produtores no 
transporte de produtos agrícolas, destacando o café, uma das principais atividades econômicas 
do município, além do beneficiamento de rochas. As obras darão mais segurança também aos 
motoristas que trafegam pela BR262 para Vargem Alta e em direção à região turística de Pedra 
Azul, trafegando pela ES-164. O diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, 
destacou que o equilíbrio fiscal está permitindo o Governo do Estado avançar cada vez mais nos 
investimentos voltados à infraestrutura. “Estamos inaugurando a recuperação de um 
importante trecho da malha rodoviária estadual. O Governo do Estado não tem medido esforços 
a fim de trazer progresso e melhorias para nossas vias. É conforto e benefício que traz economia 
e gera renda para o Espírito Santo”, enfatizou Maretto. Também estiveram presentes na 
inauguração, os deputados estaduais Alexandre Quintino e Bruno Lamas; o secretário-chefe da 
Casa Militar, coronel Jocarly Aguiar; o diretor- -presidente do Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mario Louzada; além de prefeitos, vices-prefeitos, 
vereadores, secretários municipais da região e lideranças locais. PAVIMENTAÇÃO - Em 1980, 
esse trecho recém-inaugurado recebeu a primeira pavimentação. Na época, a rodovia era de 
baixo volume e tráfego leve. Depois de 41 anos, era natural que o trecho estivesse com a 
necessidade urgente de revitalização de sua vida útil, já que apresentava diversos defeitos e 
remendos no pavimento. Em alguns segmentos, nas zonas urbanas, a pavimentação era de 
blocos de pedra em paralelo. Agora, com as obras concluídas, não haverá a interrupção do 
tráfego e a fluidez será mantida em toda a extensão da nova rodovia.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (12-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 006/2021 – Pregão Presencial nº 006/2021. Objeto: 
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
aquisição de “Equipamentos Hospitalares Permanentes” objetivando suprir e 
aparelhar as AMBULÂNCIAS TIPO “D” – UTI MÓVEL padrão SAMU, destinadas ao 
atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares 
e/ou transporte inter-hospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos, para 
atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e 
Carvalho”, bem como das Unidades Básicas de Saúde do Programa Saúde da Família – 
PSF, deste Município”, Data: 04/03/2021 - Horário: 09:00hs. O Edital poderá ser retirado 
diretamente no Setor de Licitações, no horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 
17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-
mail: setordelicitacaoibatiba@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543 – 1804, com Nilcéia Horsth Ferreira 
Santos – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 005/2021 – Pregão Presencial nº 005/2021. Objeto: 
Registro de Preços para Futura Aquisição de Material e Equipamento de Proteção 
Individual, para utilização dos servidores públicos que trabalham com Limpeza Pública, 
Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo e Usina de Triagem e Transbordo. Em 
cumprimento a Notificação n º 90418.2020 – MPT, Notificação nº 72375.2020 MRT, 
Notificação nº 12264.2020 e Notificação nº 72359.2020”, Data: 03/03/2021 - Horário: 
09:00hs. O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário de 
08h00min às 11h00min - 12h00min às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, 
Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: setordelicitacaoibatiba@gmail.com 
ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 
3543 – 1804, com Nilcéia Horsth Ferreira Santos – Presidente da CPL.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021.
Processos Administrativos nº 007022/2020 e nº 007274/2020.

O Município de Ibatiba – ES torna público para ciência dos interessados, que está 
realizando o Chamamento Público através dos Processos Administrativos nº 
007022/2020 e nº 007274/2020 – Chamada Pública nº 001/2021. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de acordo com a Lei 
nº 11.947/09, com a Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 e com a Resolução 
CD/FNDE nº 04 de 02/04/2015. O Edital poderá ser retirado diretamente na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, no horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 
17h00min, localizada na Rua Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado 
através do e-mail: setordecomprasibatiba@gmail.com ou ainda no Site Oficial do 
Município: www.ibatiba.es.gov.br, mais informações e esclarecimentos: Tel. (28) 3543-
1804 - (28) 3543-1654. A Sessão Pública de abertura e julgamento dos envelopes 
contendo os documentos dos interessados será realizada no dia 11 de Março de 2021, a 
partir das 14h00min, na Sede da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES – Alúcio Guilherme 
Júnior – Chefe do Setor de Compras.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em função de impugnação impetrada pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
do Espírito Santo – CRT-ES, torna pública a SUSPENSÃO do “Pregão Presencial”, para “Registro de Preços”, tipo “MAIOR 
DESCONTO POR LOTE”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.”  Informações adicionais podem ser 
obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 12 de fevereiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

Secti entrega premiações da 17ª Semana de 
Ciência e Tecnologia

Foram 31 trabalhos científicos vencedores, 
divididos em quatro categorias e três temas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), 
iniciou, no mês de fevereiro, a entrega das premiações 
da 17ª edição da Semana Estadual de Ciência e 
Tecnologia, que aconteceu entre os dias 24 e 26 de 
novembro de 2020, em formato totalmente virtual. 
Foram 31 trabalhos científicos vencedores, divididos em 
quatro categorias e três temas. Todos os ganhadores 
receberam prêmios personalizados. Devido à pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19), o evento foi, pela 
primeira vez, totalmente virtual. Foram entregues 137 
premiações personalizadas para 31 trabalhos 
vencedores. A distribuição foi organizada com base nas 
quatro categorias: Coletivo Ensino Básico, Coletivo 
Ensino Superior, Institucional e Profissional, e nos temas 
debatidos na edição. A Secti produziu medalhas que 
foram entregues aos alunos participantes das equipes 
ganhadoras nas categorias coletivas, além de placas de 
homenagem que foram oferecidas aos professores que 
orientaram as equipes e troféus que foram entregues em 
nome de toda equipe. Os ganhadores das categorias 
individuais receberam troféus também personalizados. 
Ao todo, 161 projetos foram inscritos no evento e, desse 
total, 140 foram expostos virtualmente, por meio de 
vídeos gravados por estudantes, professores e 
profissionais da área de todo o Espírito Santo. Para a 
premiação, a Secti realizou a entrega de 88 medalhas, 
18 placas de homenagem e 31 troféus, totalizando 137 
participantes premiados de 13 municípios do Estado.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (12-02-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

SOBRITA INDUSTRIAL S/A
CNPJ 27061563/0001-46
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede da companhia, os 
documentos a que se refere o Artigo  133 da Lei 
6.404/76 relativo ao exercício social  encerrado  
em 31 de dezembro de 2.020.
À Diretoria. 


