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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
14/2020/CBMES.

Processo nº 88462838 - OBJETO: Ata de registro de Preços para aquisição de Veículos Tipo Auto Resgate. 
A Comissão Permanente de Licitação do CBMES, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, comunica aos 
interessados que a licitação supra, marcada para o dia 22/06/2020, às 14 horas, está SUSPENSA devido a nova análise 
de oportunidade e conveniência a ser formulada quanto ao prosseguimento, atual, da pretensa licitação.

Vitória 03/06/2020
Gilson Pinheiro Filho – Tenente BM

Pregoeiro do CBMES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico

009/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 09 horas do dia 
18/06/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico – Exclusivo ME e EPP - SRP. 
Objeto: Aquisição de Leite UHT Integral e Desnatado, a pedido da SEMADH. Proc. 
6171/2019, Continuação Pregão Presencial nº 021/2020. Local de realização: 
www.b l l . o r g . b r.  O  ed i t a l  d e ve r á  s e r  s o l i c i t a do  a t ravé s  do  ema i l 
licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0700001.02.0019

Luana Guasti
Pregoeira

SEGUNDA ETAPA
Secretaria de Saúde apresenta resultados do Inquérito Sorológico

Em pronunciamento, na tarde da última segunda-feira (01), o secretário de 

Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, 

Luiz Carlos Reblin, apresentaram os resultados estatísticos da segunda etapa do 

“Inquérito Sorológico”, realizada entre os dias 27 e 29 de maio em 19 municípios 

capixabas.
Nesta segunda etapa, foram realizadas 7.042 testagens entre população 

sorteada, pessoas que têm contato com o sorteado positivo e de pesquisadores. 

O estudo aponta uma prevalência de 5,14% da população infectada, o que 

representa uma estimativa populacional de 206.559 mil pessoas no Estado. 

Enquanto na primeira etapa, a prevalência foi de 2,1% da população infectada e 

uma estimativa 84.391 pessoas no Estado.
O secretário lembrou, mais uma vez, sobre a importância de o estudo ter a 

projeção da população do Estado. “O estudo não tem validade científica para 

poder analisar individualmente cada município. O objetivo do Inquérito é projetar 

a população do Estado”, disse. A partir do levantamento, segundo o secretário, o 

Espírito Santo poderá reconhecer com mais precisão o padrão de comportamento 

da doença em solo capixaba. “Até o presente momento fazíamos as projeções e 

simulações do comportamento da pandemia com dados de outras localidades. 

Transcorrido três meses de enfrentamento da doença, e tendo o Inquérito 

Sorológico, já podemos reconhecer qual o seu padrão comportamental na nossa 

realidade, com características do nosso Estado. Poderemos refinar ainda mais o 

conjunto de decisões para o enfrentamento da pandemia”, afirmou Fernandes.
O estudo é realizado pela Sesa e tem apoio da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Hospital 

Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM), Instituto Jones dos Santos 

Neves (IJSN).
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

PERFIL - O estudo de prevalência desta segunda etapa aponta que do total dos 

testes com resultados positivos, 62,3% eram do sexo feminino e 37,7% 

masculino, e que a faixa etária com mais casos positivos foi a de 21 a 40 anos, 

com 35,1% dos casos. Do total de pacientes positivos, cerca de 69,5% 

apresentaram sintomas e 30,5% não apresentaram quaisquer sintomas na 

evolução do quadro de saúde.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

PAVIMENTAÇÃO
Mais quatro comunidades são beneficiadas com calçamento rural

As entregas foram feitas por meio da parceria entre a Secretaria da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e as prefeituras.
O Programa de Calçamento Rural já é realidade em mais quatro comunidades capixabas. 

As localidades já contam com calçamentos construídos Esse trabalho é fundamental e 

tão importante para as famílias que moram nessas localidades, que dependem desses 

calçamentos para se locomoverem. Estamos entregando investimentos em um 

momento complicado como o da pandemia do Coronavírus, mas vamos continuar 

trabalhando para que até o final de 2020 possamos realizar ainda mais entregas.
Rodrigo Vaccari - Subsecretário de Infraestrutura Rural

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

COMBATE AO CORONAVÍRUS
Idaf disponibiliza mais um equipamento para apoio no diagnóstico da Covid-

19

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) disponibilizou 

mais um equipamento para subsidiar a realização de exames para diagnóstico do novo 

Coronavírus (Covid-19). A centrífuga para strips será utilizada pela equipe do 

Laboratório Central (Lacen-ES), vinculado à Secretaria de Saúde (Sesa). A estrutura foi 

entregue, na última semana, para o protocolo de testes e, a partir desta semana, será 

utilizada oficialmente.
De acordo com o coordenador do Lacen-ES, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, com mais esta 

centrífuga, será possível aumentar em torno de 5% a quantidade de análises realizadas 

atualmente. Ele explica que o equipamento será utilizado em conjunto com os 

equipamentos de PCR em tempo real (RT-qPCR - sigla em inglês para transcrição reversa 

seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real).
No final de março, o Idaf cedeu ao Lacen um aparelho de RT-qPCR para ser utilizado 

durante a pandemia. Além disso, dois médicos-veterinários, que atuam na Gerência de 

Diagnóstico Laboratorial do Instituto, também estão atuando diretamente no Lacen 

nesse período.
Para o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, essa parceria demonstra a importância 

dos trabalhos desenvolvidos pelo órgão e a competência técnica da força de trabalho. "É 

gratificante poder contribuir, de alguma forma, com a sociedade capixaba neste 

momento difícil. O Idaf tem tido uma atuação constante nesse período de crise, seja na 

disponibilização de estrutura ou de mão-de-obra, nos trabalhos nas barreiras sanitárias 

ou na continuidade dos serviços essenciais à população."
Mário Louzada - Diretor-presidente do Idaf

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2020 
Objeto: contratação de empresa para 
execução de Reforma e Ampliação da 
Unidade Básica de Saúde Acioli, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, 
conforme autorização no processo 
administrativo nº 1.691 de 13/05/2020.
Abertura do certame: às 08horas do dia 
22/06/2020.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou site da 
Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. 
(27) 3258-4707.
João Neiva, 03/06/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

PAVIMENTAÇÃO
Mais quatro comunidades são beneficiadas com 

calçamento rural

As entregas foram feitas por meio da parceria entre a 

Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca (Seag) e as prefeituras.
O Programa de Calçamento Rural já é realidade em mais 

quatro comunidades capixabas. As localidades já contam 

com calçamentos construídos Esse trabalho é 

fundamental e tão importante para as famílias que 

moram nessas localidades, que dependem desses 

calçamentos para se locomoverem. Estamos entregando 

investimentos em um momento complicado como o da 

pandemia do Coronavírus, mas vamos continuar 

trabalhando para que até o final de 2020 possamos 

realizar ainda mais entregas.
Rodrigo Vaccari - Subsecretário de Infraestrutura Rural

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (03-06-

2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


