PUBLICIDADE LEGAL
Vitória, 11/02/2022

(27) 3334-1737 / 99818-0223
RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS TÉCNICAS
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através da
Comissão Permanente de Licitação de Obras torna
público o resultado da análise e julgamento das
propostas técnicas da CONCORRÊNCIA nº 01/2021,
Proc. nº 2020-6BHTL, cujo objeto é a Contratação de
empresa para prestação de serviços de engenharia
consultiva para gerenciamento geral, elaboração de
projetos e estudos técnicos, coordenação e ﬁscalização
de obras para as ediﬁcações da rede estadual de Saúde,
conforme descrito na planilha orçamentária e Projeto,
Anexos ao presente Edital.
Colocação: 1º (empatadas) - TPF ENGENHARIA LTDA e
RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE
PROJETOS; 2º - MHA ENGENHARIA LTDA
Deste modo, ﬁca concedido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apresentação de recursos, conforme previsto
no edital, item 11.1.
Informações: através do e-mail
c p l . o b r a s @ s a u d e . e s . g o v. b r o u
https://saude.es.gov.br/editais-3.
Em, 10 de fevereiro de 2022.
José Rodrigues Nogueira
Presidente da CPL/OBRAS

EXTRATO 2º ADITIVO – CONTRATO 155/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 155/2021. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ:
33.160.345/0001-61. ENDEREÇO: Av. Joaquim Gonçalves, 64, Centro, Jerônimo Monteiro/ES - CEP:29.550-000 OBJETO: O
presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 2ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 232 de 13 de Janeiro de
2022. VALOR ADITIVADO: Fica aditivado o valor de R$ 8.054,17 (oito mil cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), ao
contrato de Prestação de Serviços n° 155/2021. DOS RECURSOS: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do
orçamento municipal para o exercício de 2022, em dotação oriunda da ﬁcha: 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 –
FUNDEB 1.020– EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 44905100000 –
OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA – 00000462 FONTE DE RECURSOS – 211900000000000 DATA DA ASSINATURA: 10 de
Fevereiro de 2022.
Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DE ERRATA
RDC ELETRÔNICO N.º 001/2022
(Processo n.º 2021-W4Q08)
O Departamento de Ediﬁcações e de Rodovias do Espírito
Santo – DER-ES torna público o seguinte: ONDE SE LÊ,
n o AV I S O D E A D I A M E N TO D E L I C I TA Ç Ã O d e
04/02/2022, “Processo nº: 2021-RQK4P”, LEIA-SE
“Processo n.º: 2021-W4Q08”.
GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA
Presidente da CPL-RDC

Inscrições abertas na Agência de Economia Criativa Experimental
Nesta etapa, os coletivos podem atuar nas atividades de formação para o compartilhamento da metodologia que desenvolvem
Estão abertas, em formato de "ﬂuxo contínuo" (em que as inscrições podem ser feitas a qualquer momento), o cadastramento no Edital
002/2022, da Agência de Economia Criativa Experimental (Agecx) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A iniciativa é um projeto de
extensão multicampi do Ifes, que é um parceiro da Secretaria da Cultura (Secult), nas ações para o desenvolvimento da plataforma Hub
Criativo Virtual, realizadas pelo Programa ES+Criativo. Esta é a segunda fase do projeto previsto pela Agecx. A primeira fase cadastrou 52
coletivos interessados em fazer oﬁcinas de formação para aquisição de competências em leitura, escrita e audiovisual, que acontecerão até
o mês de agosto de 2022. Na nova etapa, os coletivos têm a opção de também atuarem nas ativi dades de formação, por meio de uma
habilitação para o compartilhamento da metodologia que desenvolvem nos territórios. "O objetivo é a estruturação de uma rede plural e
diversiﬁcada, que estimule os compartilhamentos de experiências e saberes dos coletivos sobre os territórios, visando ao desenvolvimento
regional sustentável", explica o coordenador da Agecx, professor Robson Malacarne. Para a gerente de Economia Criativa da Secult, Lorena
Louzada, o edital complementa as demais atividades desenvolvidas pela Secult, fortalecendo o Programa ES+Criativo. "Os coletivos têm um
papel fundamental na estruturação dos territórios criativos", ilustra. As inscrições deste edital ﬁcarão abertas até fevereiro de 2023, quando
deve acontecer uma atualização. Conﬁra aqui. Fonte: Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo (10-02-2022) - Disponível em
https://ioes.dio.es.gov.br/
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AVISO DE ERRATA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2022
(Processo n.º 2021-XKGQS)
O Departamento de Ediﬁcações e de Rodovias do Espírito
Santo – DER-ES torna público o seguinte: ONDE SE LÊ,
n o AV I S O D E A D I A M E N TO D E L I C I TA Ç Ã O d e
04/02/2022, “Limite para acolhimento das propostas:
11/03/2022, às 13h59min.
Abertura das propostas: 11/03/2022, às 14h00min.
Abertura da sessão e início da disputa: 11/03/2022, às
15h00min.
LEIA-SE “Limite para acolhimento das propostas:
18/03/2022, às 13h59min.
Abertura das propostas: 18/03/2022, às 14h00min.
Abertura da sessão e início da disputa: 18/03/2022, às
15h00min.”
GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA
Presidente da CPL-RDC
Governo anuncia mais de 51 mil vagas em cursos do Qualiﬁcar
ES
Ao todo, 41 municípios capixabas serão atendidos
presencialmente pelos cursos, em 168 polos de ensino
Em evento realizado no Palácio Anchieta, o governador do Estado,
Renato Casagrande, anunciou, ontem (09), a abertura de mais de 51
mil vagas em cursos de qualiﬁcação proﬁssional, presenciais e on-line,
ofertados pelo Qualiﬁcar ES. As vagas integram a 1ª oferta de 2022. Ao
longo deste ano, serão 200 mil oportunidades disponíveis. As
inscrições para 11.919 oportunidades em cursos presenciais estarão
abertas já a partir de hoje (10). Ao todo, 41 municípios capixabas serão
atendidos presencialmente pelos cursos, em 168 polos de ensino.
Outras 40 mil vagas em 16 opções de cursos on-line serão abertas na
próxima terça-feira (15). Os editais e inscrições de todos os editais
e s t a r ã o d i s p o n í v e i s n o s i t e : w w w. q u a l i ﬁ c a r. e s . g o v. b r.
Operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento
(Sectides), o programa Qualiﬁcar ES integra o Sistema Universidade
do Espírito Santo – UniversidadES, que reúne e organiza políticas
estaduais de educação proﬁssional, de níveis técnico e superior, por
meio da educação presencial e a distância, além da pesquisa,
extensão e inovação. Casagrande reforçou a importância da atitude
positiva daquela pessoa interessada na qualiﬁcação mediante o
programa. “Quando a pessoa toma atitude de se inscrever no curso,
está dando ali o primeiro passo para uma mudança na própria vida e de
tantas outras. Como, por exemplo, daqueles que irão comprar o pão de
quem fez o curso de paniﬁcação ou daquela pessoa que em ocasião
especial teve a sua maquiagem feita por uma formanda no Qualiﬁcar
ES. E até o exemplo da minha mãe, que hoje é tão bem assistida pelo
Paulo”, aﬁrmou. “A pedido do governador, a cada ano, o Qualiﬁcar ES
cresce e beneﬁcia mais capixabas. Isto porque acreditamos que a
educação muda a realidade das pessoas, fortalece a esperança de um
futuro com mais dignidade e abre portas para jovens e adultos terem
acesso ao mercado de trabalho”, pontuou o secretário de Estado de
Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann. O secretário
prosseguiu: “Quantas pessoas se tornaram empreendedoras,
conquistaram o primeiro emprego e até mudaram de proﬁssão, a partir
do Qualiﬁcar ES. Por isso, tenho a certeza de que o propósito do
Governo do Estado está sendo alcançado e não vamos parar por aqui.
Em 2022, chegaremos a mais 200 mil capixabas atendidos.” Fonte:
Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo (10-02-2022) - Disponível
em https://ioes.dio.es.gov.br/
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