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RESULTADO FINAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2020

O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado final da Tomada de 
Preços acima citada, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de engenharia para 
execução de revitalização da Praça do 
Triângulo e Pintura do Canteiro Central, no 
M u n i c í p i o  d e  J o ã o  N e i v a ,  c o m 
fornecimento de materiais e mão de obra, 
de acordo com o processo nº 0262/2020.
Fica declarada vencedora a empresa: J.H. 
CONSTRUTORA LTDA EPP no valor total de 
R$ 47.162,72 (quarenta e sete mil, cento 
e sessenta e dois reais e setenta e dois 
centavos).
João Neiva, 15/06/2020.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

JULGAMENTO DO RECURSO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2020

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o Julgamento do Recurso da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020, cujo 
objeto é a Contratação de empresa na 
execução da reforma da escadaria e 
construção de canaleta em concreto 
armado na Rua Cipriano dos Santos – 
Bairro de Fátima.
RECORRENTE: J.H. CONSTRUTORA LTDA 
EPP
DECISAO: RECURSO IMPROVIDO
Os autos estão disponíveis para consulta 
dos interessados.
João Neiva, 15 de junho de 2020. 

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

TURISMO
Governador pede adequação do turismo às normas sanitárias

"Vivemos um momento de ansiedade e o turismo talvez seja o setor mais afetado. O turismo vive 
da movimentação das pessoas, do conhecimento de locais novos, de eventos e vive da presença 
nos hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Talvez seja o setor mais impactado pela não 
aglomeração."
Renato Casagrande – Governador
O governador do Estado, Renato Casagrande, em solenidade virtual, na tarde de (09/06), 
convidou toda a cadeia produtiva do turismo a aderir aos protocolos sanitários de enfrentamento 
ao novo Coronavírus (Covid -19) e a colaborarem na estruturação do Plano de Retomada da 
Economia do Turismo, elaborado pela Secretaria de Turismo (Setur). A adoção dos protocolos 
específicos de 15 atividades que compõem o segmento econômico do turismo é o primeiro passo 
para ação de retomada. Casagrande destacou a necessidade de amparo à cadeia produtiva do 
turismo por sua vulnerabilidade aos efeitos econômicos da pandemia.
O governador falou ainda das ações do Governo do Estado para diminuir o impacto sobre o setor. 
“Tudo o que necessitamos fazer hoje é contrário ao crescimento do turismo. Qualquer ação nossa 
que pode dar perspectiva de retomada do turismo, com muita segurança, é muito importante. 
Neste momento temos que apoiar as pessoas e as empresas para quando for autorizada a 
retomada. Estamos com linhas de crédito que muitas empresas do turismo estão acessando", 
disse.
Os protocolos sanitários, divulgados na última semana pelo Ministério do Turismo, são validados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e reúnem requisitos básicos do selo 
“Turismo Responsável – Limpo e seguro” que será utilizado em todo o Brasil. O objetivo é auxiliar 
o turista na busca de estabelecimentos que assegurem o cumprimento dos requisitos de higiene 
e limpeza para prevenção à Covid -19. Hotéis e hostels, agências de turismo, empresas de ônibus 
ou vans, empresas de organização de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, 
restaurantes, cafeterias, bares e similares, parques aquáticos, locadoras de veículos e guias de 
turismo fazem parte da lista de segmentos que já têm protocolos recomendatórios. "É de 
fundamental importância que as empresas ligadas ao setor desde já se adequem a estas normas 
determinadas pelas autoridades sanitárias treinem sua mão de obra, organizem as instalações 
de acordo como está determinado." Dorval Uliana Secretário de Turismo
RETOMADA - No pronunciamento, o governador convidou os representantes do turismo 
capixaba que compõem o Conselho Estadual de Turismo (Contures) que participem da 
estruturação das ações planejadas pela Secretaria de Turismo (Setur) para retomada da 
economia do Espírito Santo. O plano é composto por ações de curto, médio e longo prazo e conta 
com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “Contamos com apoio destes importantes parceiros 
para promoção do destino Espírito Santo e um trabalho com foco no turismo regional apoiando e 
fortalecendo o agroturismo, um grande ativo capixaba, que certamente será um dos grandes 
setores que contribuirá na retomada do segmento”, apontou o secretário Dorval Uliana.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ORIENTAÇÕES
Coronavírus: Estado realiza capacitação virtual para instituições de acolhimento a idosos

Diante do quadro emergencial do novo Coronavírus (Covid-19), as Secretarias da Saúde 
(Sesa) e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), além do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Ceddipi/ES), realizam reuniões remotas com 
gestores municipais de todo Estado das áreas de saúde, assistência social e de Instituições de 
Longa Permanência de Idosos (ILPI). O objetivo é capacitar e orientar sobre as 
recomendações gerais quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas, 
dentro do contexto de saúde pública, devido à pandemia.
De acordo com a enfermeira da Área Técnica do Idoso na Sesa, Lucimar Ventorin Hamsi, 
durante os encontros virtuais, as orientações são referentes ao funcionamento e rotinas. 
Estamos reforçando os cuidados, medidas e organização dos serviços. Além disso, falamos 
sobre a necessidade de que não haja aglomerações dentro das instituições e a importância do 
isolamento das pessoas assintomáticas e sintomáticas, para evitar a disseminação entre os 
idosos e profissionais que trabalham nesses locais.
Lucimar Ventorin Hamsi
Enfermeira da Área Técnica do Idoso na Sesa

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


