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FORÇAS DE SEGURANÇA
Operação Caim: megaoperação

BALANÇO DE RESULTADOS - A Operação Caim é planejada e coordenada pela 

Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e totalizou 118 detenções em suas 

quatro fases. Ao todo, 27 armas, 1.127 munições, sete veículos, drogas e mais de R$ 35 

mil em dinheiro foram apreendidos. Em todo o Estado, 109 mandados judiciais foram 

cumpridos.

A primeira etapa foi deflagrada no dia 02 de abril, realizada nos municípios de Cariacica e 

Vila Velha e contou, ao todo, com 94 policiais civis, com 31 viaturas. O resultado foi a 

prisão de 15 suspeitos, dois adolescentes apreendidos, além de armas, munições e 

drogas que foram tiradas de circulação. No dia 08 de abril foi realizada a segunda fase da 

Operação Caim, que alcançou um resultado positivo de 39 detenções em todo o Estado, 

apreensão de 10 armas, além de drogas e munições. A terceira etapa, deflagrada no dia 

17 de abril, resultou em 47 suspeitos detidos, dois adolescentes apreendidos, dez armas, 

888 munições, 4.440g de maconha, 16 buchas de maconha, 13 papelotes de cocaína, 

1.230g de crack, 36 pedras de crack, dois veículos e uma moto apreendidos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-04-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES CONTRA A COVID-19
Sesa vai promover a testagem em pessoas acima de 45 anos

A Secretaria da Saúde (Sesa) vai promover a ampliação da testagem da população a partir de maio. 
A iniciativa, que vai começar pela Grande Vitória, prevê a testagem da Covid-19 em pacientes com 
mais de 45 anos que apresentem febre e tenham comorbidades (como diabetes, hipertensão e 
obesidade, por exemplo). Atualmente, conforme a Nota “Escolhemos esse perfil da população 
observando que 84% dos pacientes em leitos de terapia intensiva tem acima de 45 anos. A 
característica comum entre eles é a idade, febre e comorbidade. Em um estudo feito com sete mil 
notificações, observou-se que cinco mil estavam dentro dessa faixa etária.”
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde
A testagem ampliada é possível porque Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo 
(Lacen) está em condições para o processamento de testes. Atualmente é analisada uma média de 
400 amostras/ dia, mas existe a capacidade de aumento da análise para até 1.200. A testagem 
ampliada no interior do Estado dependerá da pactuação com os municípios. Os testes rápidos serão 
distribuídos gradativamente pela Sesa.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o 
resultado final da avaliação das amostras referentes ao Pregão Presencial, para Registro de Preços em epígrafe, cujo objeto fora 
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS”, realizado no dia 09 de março de 2020. Comunicamos aos interessados a abertura do prazo recursal quanto aos 
relatórios e decisões emanadas pela Comissão de Avaliação instituída pela Portaria Municipal n° 223/2020. A integra dos 
procedimentos e relatórios se encontram disponíveis 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, 29 de abril de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

Aviso deAlteração e Republicação
Pregão Eletrônico Nº 001/2020 - Proc. Nº 1997/20

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna 
público a ALTERAÇÃO e REPUBLICAÇÃO do Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, 
que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de caixas estacionárias e transporte de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), identificados como Classe II, conforme segue:
I - Da Alteração: Fica suprimido o item 8.5.8 - Anexo III do Edital (Termo de 
Compromisso Ambiental).
II - Datas e horários:
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 04/05/2020 às 08:00 
horas
- Abertura das propostas: 13/05/2020 às 08:00 horas
- Início da Sessão de Disputa: 13/05/2020 às 08h45min

Edital (alterado) e Anexos, estão disponíveis no site:
www.licitacoes-e.com.br

Mais informações através do tel. (27) 3735.4005 ou e-mail: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 29 de abril de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 021/2019

A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, bem como do Secretário 
Municipal de Segurança Pública e Defesa 
Social, do Município de Linhares – ES, 
tornam público para conhecimento dos 
interessados, que SUSPENDEU a 
CONCORRÊNCIA Nº 021/2019, referente 
a  contratação de empresa especializada, 
para concessão à título oneroso, da 
e x p l o r a ç ã o  d o  s i s t e m a  d e 
Estacionamento Rotativo em vias e 
logradouros públicos, em atendimento a 
Decisão Monocrática 00343/2020-2 do 
Tribunal de Contas do Estado – TCE.

Linhares - ES, 29 de abril de 2019.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Jones da Silva de Freitas Mattos
Secretário Municipal de Segurança 

Pública e Defesa Social

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 009/2020
Objeto: Registrar Preço para futura 
aquisição de material gráfico a fim de 
atender aos diversos setores da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 08, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 
59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 
73, e 74 foi declarada vencedora a 
empresa GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA 
EPP, no valor total de R$ 25.227,00 
(vinte e cinco mil, duzentos e vinte e 
sete reais). Para os itens 06, 09, 10, 11, 
22, 24, 27, 39, 49, 53, 54 e 68 foi 
declarada vencedora a empresa RIO 
MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA, no valor total de R$ 5.829,00 
(cinco mil, oitocentos e vinte e nove 
reais). Para os itens 07, 15, 28, 36, 44, 
50, 55, 61 e 63 foi declarada vencedora a 
empresa ALTERNATIVO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA-ME, no valor total de 
R$ 2.869,40 (dois mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais e quarenta 
centavos).
João Neiva/ES, 30 de abril de 2020.

Dieyna Dal Piero Fraga
Pregoeira PMJN
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