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DESENVOLVIMENTO
Obras e unidade do Corpo de Bombeiros em São Gabriel da Palha

O prédio será reformado e adequado para abrigar a unidade, aumentando assim a agilidade de 
atendimento da Corporação.
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã do último sábado (05), no 
município de São Gabriel da Palha para a entrega de obras e a assinatura do convênio para 
instalação do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar. Com investimento de quase de R$ 5 
milhões, os gabrielenses receberam as obras de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário 
Antônio Massucati, no Centro da cidade; de construção do Centro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) Criança Esperança, no bairro Jardim Passamani; e de uma quadra poliesportiva no distrito 
de Córrego Invejado.
O projeto de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário prevê uma estrutura moderna e integrada 
ao sistema de transporte do município. Toda a estrutura recebeu reforma, além de novos banheiros 
revestidos com pastilhas, banheiro para deficientes, lojas, lanchonete nova, guichês de 
atendimentos aos usuários para compra de bilhetes de passagem, adaptado para o atendimento às 
pessoas portadoras de necessidades especiais e a todos os usuários do terminal.Nós estamos 
retomando o investimento em infraestrutura. A creche é um exemplo e a rodoviária que temos aqui 
agora é um outro lindo exemplo. Estamos instalando também uma unidade do Corpo de Bombeiros 
na região, um investimento para que a gente possa salvar vidas. Então essa é uma agenda muito 
produtiva.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

FUNDOS DE INVESTIMENTO
Empresas de TI se capacitam para negociar com fundos de 

investimento

Empresas capixabas de tecnologia ração de Empresas de Tecnologia de ciação 

Brasileira de Private Equity e terão a oportunidade de contar com Informação 

(TI) para negociação com Venture Capital (ABVCap) desenvolveu recursos e 

capacitação para negociar Fundos de Investimentos, realizado ações para criar 

oportunidades com fundos de investimento. As ações com recursos 

transferidos pela Fundação de investimentos e capacitação às serão 

financiadas pelo Fundo Estadual de Amparo à Pesquisa e Inovação empresas de 

Tecnologia da Informade Ciência e Tecnologia (Funcitec), por do Espírito Santo 

(Fapes), a partir da ção (TI), com o foco na captação de meio de uma chamada 

pública lançada subconta do Funcitec e destinada a investimentos de risco.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-12-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0016/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é a contratação de empresa para emissão de certificados digitais ICP-Brasil, incluindo fornecimento de 
mídias criptográfica, e certificados de cadeia internacional. O Edital pode ser obtido acessando o site: 
www.compras.es.gov.br ou através do endereço de email: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-7158.
Processo: 2020-9V66H
Abertura: 22/12/2020 às 10:00hs.

Vitória/ES 08/dezembro de 2020.
 Comissão de Licitação

 PRODEST 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0043
O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 38/2020.
Objeto: Aquisição de 05 (cinco) Laboratórios Móveis de Informática (Kit Educacional) para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Vencedor: Classconect Integração de Tecnologia em Educação LDTA, inscrita no CNPJ n°32.625.066/0001-63, 
no lote 1, no valor total de R$ 281.000,00.
Dores do Rio Preto/ES, 08/12/2020.

JOSÉ CLARINDO MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

- PRORROGAÇÃO DE PRAZO -
CHAMADA PÚBLICA

 N.º 04/2020
ID: 2020.024E0500001.18.0004

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO para o recebimento de documentos de habilitação e proposta de venda para a CHAMADA PÚBLICA Nº 
04/2020 nos moldes da Lei 11.346/2006 e lei complementar estadual 609/2011, no dia 15/01/2021, às 09:00 
horas. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de 
Alimentos – modalidade Compra CDA (Compra Direta de Alimentos).
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.

Dores do Rio Preto, 08/12/2020.
Helder Carelli do Couto

Presidente da CPL

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data e Hora: 15 de setembro 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) Receber e acatar o pedido de 
renúncia do Sr. Ricardo Cypreste do cargo de Diretor Médico; (ii) Aprovar a extinção do cargo de 
Diretor Médico, as funções passarão a ser exercidas pelo Diretor Administrativo Financeiro; (iii) 
Aprovar a extinção da filial 005 - CNPJ 28.193.414/0005-27; (iv) Criação e abertura das seguintes 
filiais: a) Filial 0011(São Paulo/SP); b) Filial 0012 (Barueri/SP); c) Filial 0013 (São Paulo/SP); d) Filial 
0014 (Osasco/SP); e) Filial 0015 (São Paulo/SP) e f) Filial 0016 (Aripuanã/MT); (v) Aprovar a inclusão 
da atividade de Serviços de enfermagem (CNAE 8650-0/01) para a filial 002 – CNPJ 28.193.414/0002-
84; (vi) Alteração dos artigo 2º, 3º e 14º do Estatuto Social; (vii) 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 15/10/2020. Sob o nº 
20200785311. Protocolo 200785311.

PLANEJAMENTO
Sesa realiza oficina para fortalecer a Atenção Primária à Saúde

Entre dia (08) e (09), a Secretaria da Saúde (Sesa) realiza a Oficina de 
Planejamento Estratégico da Atenção Primária à Saúde (APS), com o objetivo 
de consolidar as atividades de apoio institucional da Sesa aos municípios no 
âmbito da Atenção Primária, assim como promover o fortalecimento e 
ampliação da APS em todo o Estado. A oficina contará com, no máximo, 50 
convidados, entre profissionais das áreas técnicas da Atenção Primária, 
Especializada e do Núcleo de Programação, da Geporas; técnicos do Instituto 
Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi); da Vigilância em 
Saúde; do Planejamento; das Superintendências de Saúde; e representantes 
de municípios indicados pelo Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do 
Espírito Santo (COSEMS/ES). Ainda segundo Cristiano Araújo, o evento vem em 
um momento importante. “É um cenário importante para o Estado, pois 
precisamos aumentar a cobertura da APS como estratégia para o 
enfrentamento da pandemia e para outras condicionantes de saúde da 
população capixaba. Serão dois dias de planejamento e adotaremos todas as 
medidas de segurança”, ressaltou Araújo. A Oficina de Planejamento 
Estratégico da Atenção Primária à Saúde (APS) acontecerá no auditório da 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória 
(Emescam), em Vitória, das 8h30 às 17h.
Vamos planejar ações que precisam ser executadas em relação à Atenção 
Primária em Saúde no sentido de fortalecê-la tanto para o enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavírus quanto para a melhoria dos indicadores da APS 
no Estado.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE 
EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020
PROCESSO Nº. 2020-9G5PS

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - 
SEMOBI, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quantos 
possam interessar, a REPUBLICAÇÃO do Edital de 
licitação da Tomada de Preço n° 001/2020, objetivando a 
c on t ra t a ção  de  PRESTAÇÃO  DE  SERV IÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA APOIO 
TÉCNICO NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE READEQUAÇÃO VIÁRIA,  PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA 
SEMAFÓRICO EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, 
CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO 
DE VIAS EXISTENTES, RECUPERAÇÃO OU RELOCAÇÃO 
DE QUATRO ADUTORAS DE ÁGUA DN 600, DN 800, DN 
300 E DN 75 E DUAS DE ESGOTO DN 200 E DN 250 DA 
CESAN, INCLUSÃO DE ÁREAS DE LAZER COM QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, BICICLETÁRIO, PISTA DE SKATE 
PISTA DE CAMINHADA, BAIA DE ÔNIBUS NA AV. 
GETÚLIO VARGAS,  E  RECONFIGURAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA DENOMINADA PORTAL 
DO PRÍNCIPE NA VILA RUBIM E ILHA DO PRÍNCIPE, EM 
VITÓRIA/ES, em razão de necessidade de alteração no 
orçamento. 
Entrega da documentação e propostas: até 
09h30min do dia 29/12/2020. 
Abertura: 29/12/2020, às 10h00min. 
Valor: R$ 2.106.759,82 (dois milhões, cento e seis mil, 
setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois 
centavos). 
Local: SEMOBI, com sede na Av. Nossa Senhora da 
Penha, nº 714, 6º andar, Ed. RS Trade Tower, Praia do 
Canto, Vitória-ES, CEP: 29055-130. 
Informações: O Edital poderá ser obtido na sede da 
SEMOBI, no horário de 09h30min às 18h00min, munido 
de Pen Drive, ou no site www.semobi.es.gov.br. Dúvidas 
através do e-mail cpl@semobi.es.gov.br ou pelo telefone 
(27) 3636-9635.

Vitória/ES, 08 de dezembro de 2020

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - 

SEMOBI

BOMBEAMENTO DE ÁGUAS
Vila Velha: Governo anuncia edital de 

macrodrenagem no bairro Aribiri
Além de bombear as águas da chuva, a EBAP 
auxiliará na drenagem das águas da bacia do 
Rio Aribiri. O governador do Estado, Renato 
Casagrande, anunciou, ontem (07), a 
publicação do edital de Construção da 
Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 
Aribiri (EBAP Aribiri), em Vila Velha. Com um 
investimento total de R$ 19.507.333,73, as 
obras serão executadas por meio da 
Secretaria de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (Sedurb). A galeria 
de macrodrenagem EBAP Aribiri, visa 
minimizar os alagamentos causados pelas 
chuvas e beneficiarão cerca de 20 mil 
moradores do bairro. Além de bombear as 
águas da chuva, a EBAP auxiliará na 
drenagem das águas da bacia do Rio Aribiri. A 
obra faz parte do programa prioritário de 
macrodrenagem do Estado do Espírito Santo.
O governador Casagrande lembrou que estão 
sendo investidos mais de R$ 290 milhões em 
obras  de  macrodrenagem desde  o 
início.Ainda teremos outras duas licitações no 
ano que vem: a do Canal Marinho, que terá 
um parque linear e a construção do Centro de 
Operação Remota de todas as dez Ebaps. 
Todo esse investimento é importante para 
melhorar a realidade de Vila Velha e 
Cariacica. As bombas serão todas conectadas 
entre si, fazendo com que a água saia com 
velocidade dos bairros. Renato Casagrande 
Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (08-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


