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AVISO DE LICITAÇÃO
Nº 0016/2020

SESA/Superintendência Regional de 
Saúde de Colatina/NREC, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as 
leis 8666/93 e 10520/02 e decreto nº 
2458-R/10, por sistema eletrônico es-
compras. O Edital está disponível no 
S i s t e m a  “ S I G A ” 
www.compras.es.gov.br para a 
licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2020

PROC.2020-QD48W
Objeto: Contratação de Prestação de 
Serviço de Home Care 24 Horas, Para 
Atender Mandado Judicial da SRSC Nº.  
Em Favor De S.P.
Início de acolhimento das propostas: 
à partir das 10:00 horas do dia 
16/06/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
30/06/2020 às  08:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:00 horas 
do dia 30/06/2020.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  16 de Junho de 2020.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 010/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  licitação na 10 de julho de 2020,
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 
010/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
instalações de prevenção e combate a 
incêndio e de acessibilidade do CEIM 
Crescer e EMEF CAIC, ambos no Bairro 
Interlagos, neste Município. O edital e 
seus anexos estarão à disposição no site 
oficial do Município, no endereço 
eletrônico  www.linhares.es.gov.br, sem 
custo ou poderá ser adquirido na sede da 
Pre fe i tura  Mun ic ipa l  med iante  o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0014

Linhares-ES, 15 de junho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020

O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado final da Tomada de 
Preços acima citada, 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.
Fica declarada vencedora a empresa: 
BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI no valor total de R$ 146.499,99 
(cento e quarenta e seis mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos).
João Neiva, 16/06/2020.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

TRANSPARÊNCIA
Secont e PGE: procedimentos para celebrar acordos de leniência

A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) definiram 
os procedimentos para negociação, celebração e acompanhamento de acordos de leniência, com 
base na Lei Anticorrupção (Lei Federal 12.846/2013). O objetivo é disponibilizar mais uma 
ferramenta para agilizar a apuração e punição a atos de corrupção em compras públicas, como 
fraudes em licitações.
A Portaria Conjunta Secont/PGE n° 002-R, publicada na última terça-feira (09), no Diário Oficial do 
Estado, estabelece que os acordos de leniência poderão ser celebrados com empresas que praticarem 
atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção, desde que colaborem efetivamente com as investigações 
e o processo administrativo. A Portaria determina que deve resultar dessa colaboração a identificação 
dos demais envolvidos na infração ou a obtenção célere de informações e documentos que 
comprovem a irregularidade sob apuração. Em contrapartida, as empresas que colaborarem poderão 
ter suas penalidades anuladas ou reduzidas. A Portaria cria a Comissão Permanente de Negociação 
dos Acordos de Leniência, visando a atuação conjunta dos dois órgãos.
“A Portaria vem no sentido de aperfeiçoar ainda mais os instrumentos já existentes em nosso Estado 
para combater a corrupção, bem como proporcionar maior segurança jurídica para celebração dos 
acordos de leniência no Espírito Santo.”
Rodrigo Francisco de Paula
Procurador-geral do Estado
“O Espírito Santo faz o dever de casa de estar à frente das grandes discussões e cria um ambiente de 
segurança jurídica, para que aconteçam os acordos de leniência que, do ponto de vista das ações de 
combate à corrupção, são vistos hoje como imprescindíveis para que ocorra a recuperação de 
recursos desviados.”
Edmar Camata - Secretário de Controle e Transparência

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

REDE DE LÍDERES PÚBLICOS
Primeiro Seminário on-line da Sefaz reúne mais de 400 participantes

Mais de 400 servidores públicos de órgãos estaduais e municipais do Espírito Santo e de outros estados 
do País participaram do primeiro seminário on-line da "Rede de Líderes Públicos", da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz), na tarde do dia 8 de junho. O objetivo foi a discussão sobre as oportunidades para 
obtenção de recursos federais no período da pandemia. O palestrante do encontro foi o deputado federal 
Deyvid Pereira, que é coordenador de orçamento na Câmara dos Deputados e possui mais de 15 anos de 
experiência como consultor parlamentar. Na ocasião, ele explicou as mudanças e os procedimentos para 
se obter recursos de Emendas Parlamentares Federais. "Não há uma receita, uma regra ou 
procedimento padrão a ser seguido. Mas há dicas, orientações e visões a serem dadas. Ao solicitar um 
recurso ela está aberta. Por isso, os gestores tem que passar segurança, seriedade, honestidade e, 
precisam criar uma boa relação com os gabinetes dos parlamentares”.
No primeiro seminário ouvimos um pouco sobre como acessar esses recursos no período de pandemia. A 
ideia agora é aprimorar nosso conhecimento na elaboração de bons projetos para que os recursos sejam 
captados. Infelizmente, muitas prefeituras perdem emendas parlamentares por falta de projetos. Muito 
dinheiro é perdido por falta de bons projetos dos gestores.
Eduardo Araujo - Consultor do Tesouro Estadual

REDE DE LÍDERES PÚBLICOS
A "Rede de Líderes Públicos", em recursos federais, é constituída por 150 servidores de órgãos estaduais 
e de prefeituras, com o objetivo de compartilhar experiências na área de convênios e emendas 
parlamentares federais. A iniciativa faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica com Ministério da 
Economia e de um plano do Tesouro Estadual para ampliar o recebimento de transferências voluntárias 
federais para o Espírito Santo. As prefeituras interessadas em participar do projeto podem solicitar 
informações pelo e-mail: suref@sefaz.es.gov.br

Fonte: Diário Oficial do estado do espír ito Santo (15-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ATUAÇÃO
Veja como pesquisadores e Fapes estão atuando durante pandemia

As atividades presenciais nas instituições de ensino e pesquisa do Espírito Santo estão, no geral, 
suspensas há quase três meses. Mesmo assim, diversos professores, pesquisadores, bolsistas de vários 
níveis e outros profissionais seguem realizando atividades científicas, tecnológicas e de inovação, 
inclusive no combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Estado. Entre as iniciativas estão a 
recuperação de respiradores hospitalares, a produção e a distribuição de álcool em gel, além das 
chamadas públicas para apoio a propostas emergenciais lançadas pelas instituições.
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou o Edital 03/2020 – 
Demanda Induzida Covid-19, que ficou aberto para submissão de propostas de 29 de abril a 13 de maio 
de 2020. A chamada pública destinará até R$ 1,8 milhão para o desenvolvimento de pesquisas. "A Fapes 
tem procurando se ajustar ao momento atual e às mudanças que a pandemia causa na sociedade, dando 
celeridade a processos burocráticos, como nos procedimentos de inscrição e avaliação do edital de apoio 
a pesquisas contra a Covid-19." Denio Rebello Arantes/Diretor-presidente da Fapes
Semanalmente, o comitê de avaliação da chamada pública, composto pela equipe técnica da Fundação, 
se reúne on-line com participação de representantes de órgãos do Governo do Espírito Santo, 
pesquisadores e empreendedores. O comitê é presidido pela diretora técnico-científica da Fapes, Denise 
Rocco de Sena. Apesar de alguns eventos acadêmicos programados para o período terem sido 
cancelados, há outros que foram readaptados para o formato eletrônico, com transmissão pela internet.

Seminário on-line de pesquisas para o SUS:
Após o primeiro ano de trabalho, os coordenadores dos oito projetos selecionados pelo Edital 25/2018, 
do Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS), apresentaram o andamento das 
pesquisas no primeiro Seminário de Acompanhamento e Avaliação Parcial. Devido às restrições de 
distanciamento social, necessárias durante a pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo 
Coronavírus, as atividades foram realizadas por meio de videoconferência nos dias 15 e 16 de abril. O 
evento foi organizado pela Fapes, com abertura realizada pela diretora técnico-científica, Denise Rocco 
de Sena, e mediação da assessora técnica Rosa Trevas Azevedo. Foram apresentadas pesquisas sobre 
atenção primária à saúde, monitoramento de recém-nascidos, enfrentamento ao câncer de boca, entre 
outros assuntos.
Para alinhar os objetivos e fazer ajustes com o objetivo de melhor atender ao SUS, o seminário contou 
com a participação de consultores que fizeram considerações sobre os rumos das pesquisas. 
Acompanharam as apresentações a pesquisadora Dalia Elena Romero Montilla, professora e vice-
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS) da 
Fundação Oswaldo Cruz, e o professor dos programas de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e em 
Saúde Coletiva da Ufes José Geraldo Mill, também gerente de Ensino e Pesquisa no Hospital Universitário 
Cassiano Antonio Moraes (Hucam).

Fonte: Diário Oficial do estado do espír ito Santo (15-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

 A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI e 
CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI ME, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir desta publicação, em face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 009/2020, protocolado 
tempestivamente, pela empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA. O inteiro teor do recurso foi encaminhado via e-mail para as 
empresas convocadas e, estará à disposição das empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas 
intimadas para o conhecimento do presente. Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico 
cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 15 de junho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Aviso de Pregão Presencial
Nº 019/2020

Proc. Nº 010015/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde, através de sua 
Pregoeira e equipe de apoio, torna público que às 08h30min do dia 29 de junho de 
2020, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na modalidade Pregão 
Presencial/Registro de Preços, tipo maior percentual de desconto por lote, 
EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, 
objetivando a aquisição de medicamentos éticos e genéricos em drogarias ou 
farmácias, com maior percentual de desconto em relação a Revista/Tabela da 
ABC FARMA - Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (vigente). O Edital 
poderá ser retirado no site da Prefeitura: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 
às 13:00 hs, ou através do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, 15 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira Oficial
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