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MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES
RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 006/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, 
torna público o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 006/2020, cujo objeto é 
Registrar Preços, objetivando futura e 
eventual aquisição de gás de cozinha para 
atender as demandas da SEMTADES, 
CRAS, CREAS e Conselho Tutelar.
O presente certame foi declarado 
DESERTO.
João Neiva/ES, 30 de março de 2020.

Dieyna Dal Piero Fraga
Pregoeira PMJN

MENOR PREÇO BRASIL
Aplicativo Menor Preço tem espaço exclusivo para pesquisas

Os pedidos de acesso à informação realizados ao Governo do Estado durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) serão respondidos normalmente, 
dentro dos prazos previstos na Lei de Acesso a Informacao (LAI). A Rede de Ouvidoria está preparada para manter o atendimento, por meio do trabalho 
remoto e presencial.
O Governo Federal chegou a publicar, na última segunda-feira (23), a Medida Provisória 928, suspendendo os prazos de resposta a pedidos de informação 
para órgãos cujos servidores estivessem em regime de teletrabalho, em quarentena e que dependessem de acesso presencial para resposta, ou que 
necessitassem de agentes ou setores que estejam diretamente envolvidos no combate à Covid-19. A referida MP teve seus efeitos suspensos pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira (26).
“O Governo do Estado do Espírito Santo reafirma o respeito à Lei de Acesso a Informção e acredita que, em momentos de calamidade, é necessário redobrar 
o papel da transparência das compras públicas, a fim de permitir o acompanhamento da população, da mídia e dos órgãos de controle”, observa o secretário 
de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata. O secretário ressalta que, para garantir o controle social, o Governo do Estado inseriu no Projeto de 
Lei Complementar nº 17/ 2020 - que dispõe sobre procedimentos adotados no período de calamidade de saúde no Estado - previsão específica de 
transparência para as compras emergenciais. O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa.
OUVIDORIA ES
Telefone: 0800 022 11 17
Site: www.ouvidoria.es.gov.br
E-mail: ouvidoria@es.gov.br

Disponível gratuitamente para usuários de smartphones nas plataformas Android e iOS, o aplicativo Menor Preço Brasil está com uma nova atualização. Nele, 
há uma nova aba "Prevenção Covid-19". Dessa forma, é possível filtrar mais rapidamente onde encontrar os preços mais baixos de produtos que te ajudam a 
enfrentar o novo Coronavírus, como álcool em gel, água sanitária, máscaras e luvas. A nova funcionalidade do aplicativo foi de sugestão encaminhada da 
Secretaria da Fazenda (Sefaz) e já está disponível na versão Android. Os dados são alimentados a partir das Notas Fiscais do Consumidor eletrônica (NFC-e) 
emitidas pelos estabelecimentos comerciais.
A Sefaz passou a utilizar o aplicativo Menor Preço Brasil, desenvolvido pela Procergs, numa parceria do Encontro Nacional dos Administradores Tributários 
(Encat) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). É um app semelhante ao Menor Preço desenvolvido pela Sefaz-PR, que, por enquanto, ainda 
pode ser utilizado pelos capixabas.
FUNCIONALIDADES - Baixe o app e utilize as informações, inclusive, para evitar deslocamentos desnecessários. O Menor Preço Brasil está disponível em 
todo o Estado do Espírito Santo, mas, para efeito de pesquisa, o raio de abrangência é de até 30 quilômetros de onde está o usuário, que pode optar por 
reduzir essa distância. A definição da localização pode ser feita a partir da localização física, do Município ou de um ponto fixo.
O aplicativo Menor Preço Brasil compara o quanto custa um mesmo produto em diversos estabelecimentos. Os preços são atualizados em tempo real, com 
base nos registros das Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) para as vendas realizadas para pessoas 
físicas. Entre os demais produtos disponíveis para consulta no Menor Preço Brasil estão os combustíveis, alimentos, medicamentos, higiene e beleza, 
vestuário, brinquedos e outros, especialmente, aqueles cuja embalagem tenha o código de barras. A pesquisa também pode ser feita pela descrição do 
produto, o que pode até ampliar a base pesquisada. O usuário pode estabelecer critérios na hora de fazer sua pesquisa, como a distância entre ele o 
estabelecimento (até 30 km) e a data em que o produto foi vendido (até 7 dias). Não é necessário ser cadastrado.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (30-03-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


