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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS 
ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, OBJETIVANDO SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO.” DATA DE ABERTURA: 16/07/2020. HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: 
Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível 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, 30 de junho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 57/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 
08.250.241/0007-96. ENDEREÇO: Rua Comendador Alcides Simão Helou, n° 1475, Bairro Civit II, Serra, CEP: 29.168-090. OBJETO: 
O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 4ª do citado Contrato, conforme solicitado no Processo Administrativo nº. 
2056 de 15 de Junho de 2020.  VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 05(cinco) meses o prazo de vigência do Contrato de Fornecimento 
de Materiais n° 57/2020, sendo seu término em 30 de Novembro 2020. DATA DA ASSINATURA: 30 de Junho de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 56/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro.CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI.  CNPJ: 
92.264.472/0001-70.  ENDEREÇO: Rua Santa Augusta, 2° Distrito São Lourenço do Sul, Caixa Postal 35, São Lourenço do Sul/RS 
CEP: 96.174-970. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 4ª do citado Contrato, conforme solicitado no 
Processo Administrativo nº. 2075 de 16 de Julho de 2020.  VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 02(dois) meses o prazo de vigência do 
Contrato de Fornecimento de Materiais n° 56/2020, sendo seu término em 30 de Agosto 2020. DATA DA ASSINATURA: 30 de Junho 
de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EM LINHARES
Governo autoriza construção da nova sede de escola municipal

O Governo do Estado autorizou, segunda (29), a construção da nova sede da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF) Baixo Quartel, em Linhares. A Ordem de Serviço foi assinada pelo 
governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual, transmitida pelas redes sociais. Serão 
investidos R$ 7,1 milhões na construção da unidade, que vai atender 400 alunos. A obra será realizada 
pela Prefeitura do município com recursos do Estado. O governador Casagrande ressaltou que, mesmo 
diante da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado segue dando continuidade 
aos investimentos.
A nova sede da EMEF Baixo Quartel terá quatro blocos, sendo o primeiro com dez salas de aula com 
espaço para apoio pedagógico; o segundo vai abrigar o auditório, sala de professores, sala de 
coordenação, sala de recursos; o terceiro inclui sala de informática, sala de artes, sanitários, sala de 
leitura, sala técnica, depósito geral, área de serviço, depósito de material didático; e o quarto terá sala 
administrativa, sanitários, refeitório, cozinha, vestiário dos funcionários, sanitários para Pessoas com 
Necessidades Especiais (PNE) masculino e feminino, além da sala de material esportivo. O secretário 
de Estado da Educação, Vitor de Angelo, participou da solenidade e iniciou sua fala comentando o vídeo 
que foi exibido com as imagens de que como ficará a nova sede da escola. “As imagens do vídeo, por si 
só, descrevem o que a população de Linhares vai ganhar. Agradeço a equipe da Subsecretaria de 
Suporte à Educação pelo trabalho desenvolvido e em especial ao subsecretário Aurélio Meneguelli, que 
faz a gestão. Essa obra vai a importância do regime de colaboração em beneficiar centenas de 
crianças.
Temos outras obras para dar ordem de serviço em breve na cidade de Linhares. Estamos dando 
sequência às obras que já estavam com dinheiro garantido, como esta da escola de Baixo Quartel. Hoje 
também entregamos mais 50 leitos de UTI e enfermaria para Covid em Cachoeiro de Itapemirim. Não 
podemos paralisar os investimentos, mas reprogramá-los para que possamos investir no que é mais 
importante neste momento.
Renato Casagrande
Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (30-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESPONSABILIDADE
Covid-19: Espírito Santo é nota 100 em transparência dos gastos

O Espírito Santo obteve nota máxima na segunda avaliação da transparência das informações 
sobre contratações emergenciais promovida pela Organização Não-Governamental (ONG) 
Transparência Internacional Brasil. O Estado – que, no primeiro estudo, divulgado em maio, 
obteve o 1º lugar no País, com 97,4 pontos – foi o único no País a obter 100 pontos, passando a 
atender a todos os critérios de transparência estabelecidos pela ONG e se mantendo no topo do 
ranking. Os dados foram divulgados na manhã de segunda (29). O ranking completo pode ser 
acessado no endereço https://transparenciainternacional.org.br/ranking/. O estudo da 
Transparência Internacional Brasil avalia todos os estados e as capitais brasileiras, e mede a 
capacidade do poder público de prover acesso pleno, ágil e simples aos dados de compras 
emergenciais em resposta à Covid-19. Com o resultado, o Espírito Santo se consolida como 
exemplo de boas práticas em transparência pública e abertura de dados para todo o País. A nota 
máxima foi alcançada por meio do trabalho dos auditores do Estado da Secretaria de Controle e 
Transparência (Secont), em conjunto com o Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado (Prodest); a Superintendência Estadual de Comunicação Social 
(Secom) e todos os órgãos e entidades estaduais que disponibilizaram os dados para publicação 
no portal oficial sobre o novo Coronavírus no Estado: coronavirus.es.gov.br.
Os critérios de transparência avaliados pela ONG são baseados em exemplos internacionais de 
boas práticas no uso dos recursos públicos. A análise abrange quatro dimensões: informações 
disponíveis; formato das informações; legislação; e controle social. Cada uma é separada em 
diversas categorias, que recebem pontuações de acordo com pesos de valorações pré-
definidas.

SOBRE O RANKING - Para elaborar o ranking a Transparência Internacional avalia os portais 
oficiais e os sites criados para dar transparência aos dados da Covid-19 de 26 governos 
estaduais, do Distrito Federal e de 26 capitais, para verificar a apresentação de informações 
sobre contratações emergenciais. Também são analisadas as comunicações realizadas por 
meio das redes sociais. O resultado é uma pontuação de 0 a 100, em que os mais transparentes 
são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. Na metodologia da avaliação são 
atribuídos pontos a quesitos considerados essenciais, como a divulgação dos nomes das 
empresas contratadas; o valor total e unitário gasto; e a divulgação da íntegra do processo de 
compra, entre outros itens. Além disso, a Transparência Internacional analisa o formato de 
divulgação e a disponibilização de dados abertos, que permitem o download e filtragem das 
informações. O controle social também foi avaliado: os Estados que divulgam e facilitam o 
acesso do cidadão à Ouvidoria ganharam pontuação maior.
Desde o início da pandemia o Espírito Santo busca ser referência no país em divulgação de 
dados. Com a nova avaliação, atingimos todos os requisitos das melhores práticas globais em 
transparência, que guiaram as grandes nações para vencer a pandemia.
Edmar Camata
Secretário de Controle e Transparência

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (30-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado 
da abertura da proposta, da Tomada de Preços nº 009/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO ARMADO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, LOCALIZADO NA AV. 
GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES. EMPRESA HABILITADAS: Sercel 
Construções Eireli e Construtora Rocha e Serviços Eireli. EMPRESA VENCEDORA: Sercel Construções Eireli, no valor de R$ 
17.874,43 (dezessete mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). A ata da sessão de abertura da proposta 
encontra-se no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-9-2020/41267, aba resultados, e, estará à 
disposição das empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do 
presente, bem como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para apresentarem contrarazões no prazo legal. 
Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 30 de junho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO - 14º ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO:32/2018. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. PROCESSO: 1809/2020. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro - ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADO: COOPERSULES - COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. CNPJ: 07.383.990/0001-33.  ENDEREÇO: Av. Olívio Correa Pedrosa, 601, 1° Pav. Centro, 
Alegre/ES, CEP: 29.500-000. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as Cláusulsa 3ª e 4ª, conforme solicitado por 
meio do Processo Administrativo nº 1809 de 15 de Maio de 2020.  VALOR ADITIVADO: Fica aditivado o valor de R$ 
486.178,89(quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), ao contrato de Prestação de 
Serviços n° 32/2018. PRAZO ADITIVADO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu 
término prorrogado para o dia 30 de Junho de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado 
recursos do orçamento municipal para o exercício de 2020, em dotação oriunda da ficha: 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 003 – PROGRAMAS, CONVÊNIOS E REC.NÃO VINCULADOS DA EDUCAÇÃO 2.013 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPOTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA FICHA – 0000489FONTE DE RECURSOS – 
112300000000 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO003 – PROGRAMAS, CONVÊNIOS E REC. NÃO VINCULADOS DA 
EDUCAÇÃO
82.025 – MANUTENÇÃO DO TRANSPOTE ESCOLAR ESTADUAL – SEDU33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICAFICHA – 0000492FONTE DE RECURSOS – 11900000001 – TRANSFERÊNCIA SEDU – TRANSPORTE 
ESCOLAR100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO001 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 
– MANUTENÇÃO DO TRANSPOTE ESCOLAR C/REC. EDUCAÇÃO33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA
FICHA – 0000428FONTE DE RECURSOS – 111300000000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – 40% DATA DA ASSINATURA: 30 
de Junho de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 08/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0026
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
23/07/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa para construção e reforma 
de vestiário no campo de futebol Adailton Vilas Boas na sede do município de Dores do Rio Preto/ES.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 30/06/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

PLATAFORMA DIGITAL
Sistema e-Docs supera a marca de 115 mil processos digitais

O Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos do Governo do Estado (e-Docs) ultrapassou, 
nesta sexta-feira (26), a marca de 115 mil processos públicos autuados digitalmente. Os números apontam que, 
com o uso do sistema, o Poder Executivo Estadual deixou de gerar cerca de 75 toneladas de papel, que seriam 
utilizadas no armazenamento de processos físicos. Dados do e-Docs mostram também que, em 2019, foram 
registrados aproximadamente 50 mil processos na plataforma, enquanto já foram lançados este ano mais de 60 
mil, ou seja, a quantidade de processos eletrônicos autuados no primeiro semestre deste ano superou a 
lançada durante todo o ano anterior. Além de processos, já foram capturados no e-Docs cinco milhões de 
documentos públicos, o equivalente a mais de 15 milhões de páginas em pdf. Somente de janeiro a junho deste 
ano, foram capturados mais de três milhões de documentos, número dez vezes maior que o registrado no 
mesmo período de 2019 - 297.658 documentos - e superior ao computado durante todo o ano passado - 
1.752.985.Dentre os processos e documentos inseridos no e-Docs estão declarações de indicação de condutor 
de veículo, ajustes em contratos e convênios, requisições e contratações de serviços, cadastros de 
fornecedores, procedimentos relacionados à vida funcional dos servidores (férias, verificação de tempo de 
contribuição, censo bianual, etc.) e editais em geral. Além dispensar o uso de papel, a autuação e tramitação de 
processos e documentos via e-Docs proporcionam os seguintes benefícios à Administração Pública: agilidade 
no atendimento das demandas, redução de custos operacionais com deslocamento de processos por 
mensageria, otimização dos fluxos de trabalho, facilidade de acesso às informações, transparência e 
segurança dos dados. “Esses números demonstram o quanto já avançamos no uso do e-Docs para abertura de 
novos processos e a entrada de documentos públicos nos órgãos estaduais, dispensando assim o uso do 
papel. O resultado é fruto do trabalho conjunto promovido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos 
(Seger), pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e 
pelos Escritórios Locais de Processos e Inovação. Nossa meta é tornar esses procedimentos exclusivamente 
digitais até abril de 2021.”
Lenise Loureiro - Secretária de Estado Gestão e Recursos Humanos

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


