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PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 24/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0022

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo menor preço por lote, no dia 30/06/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de material de expediente para 
atender as demandas da Administração Pública e Secretarias Vinculadas.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 17/06/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

SAÚDE
Sesa destaca o perfil da rede hospitalar no combate à Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde da última terça-

feira (16), realizou esclarecimentos sobre a contratualização de leitos feita pela 

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desde o início da contaminação do novo 

Coronavírus (Covid-19) em solo capixaba. O total de leitos de UTI comprados da rede 

privada para atendimento de pacientes Covid somam 108 (16,64%); os filantrópicos são 

134 (20,65%); e na rede própria estadual são 407 (62,71%). “No caso dos leitos de 

enfermaria, eles não representam um indicador para o risco extremo, pois são de média e 

baixa complexidade que não contabilizam na decisão de fechar ou não de maneira mais 

restrita as atividades sociais e econômicas”, informou Nésio Fernandes, sobre dados até 

essa terça-feira.
O secretário falou ainda sobre outra polêmica, que são os hospitais de campanha. “Eles 

não representam a solução para a oferta de leitos de UTI, que são os leitos que de fato 

determinam o salvamento de uma vida. Quero deixar claro para toda a sociedade que o 

Governo de Renato Casagrande estruturou uma estratégia que pode garantir um legado 

ao final da pandemia de uma estrutura hospitalar estadual.”

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

PROJEÇÃO
Publicação internacional: Hospital Central participa de estudo divulgado

Em 2016, a unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Hospital Estadual Central – 
Benício Tavares Pereira (HEC), em Vitória, deu os primeiros passos rumo a uma importante 
colaboração para o tratamento do AVC: o estudo Resilient, do qual a instituição participou até 
julho do ano passado. A pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 
buscar formas de padronizar no Sistema Único de Saúde (SUS) um tratamento para a fase 
aguda da doença, chamado de trombectomia mecânica. No estudo, conduzido 
simultaneamente em outros hospitais públicos do Brasil, o tratamento envolvia a realização de 
um cateterismo cerebral, no qual é introduzido um cateter pela virilha, alcançando o cérebro 
do paciente para retirada do trombo responsável por entupir a artéria, o que causa sintomas 
do AVC. Apesar de ainda não ser coberto pelo SUS, esse método já é utilizado pelo HEC com 
recursos próprios.
"É um tratamento que não é para todos os pacientes com AVC. Mais ou menos 20% a 25% dos 
casos de AVC ocorrem por oclusão de uma artéria de grande calibre, uma artéria carótida ou 
uma artéria cerebral média proximal. Para esses tipos de AVC, você consegue entrar com o 
cateter e tentar tirar o trombo de lá. Para os outros tipos de AVC isquêmico, o tratamento que 
existe ainda é o RTPA, a trombólise venosa, que já é fornecida aqui no hospital desde 2012 e 
que também já está incluída no Ministério da Saúde e no SUS". Durante os três anos de estudo, 
a instituição incluiu 10 pacientes para contribuir com a pesquisa.
José Antônio Fiorot Junior - Coordenador da unidade de AVC do HEC

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000090/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87.CONTRATADA(O): Empretec Multiserv Ltda - EPP. CNPJ OU CPF: 
17.144.895/0001-30. ENDEREÇO: Rua Domingos Martins, 282 - Centro - São José do Calçado - ES - CEP: 29470000. OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA, LOCALIZADO NA LADEIRA DA IGUALDADE, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 
JERÔNIMO MONTEIRO/ES - conforme especificações contidas no Edital de Tomada de Preços n° 000007/2020 e seus Anexos. 
VALOR TOTAL: R$ 208.979,27 (duzentos e oito mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento Municipal vigente nas seguintes 
dotações:  070 -  SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 
21.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA – 00126 FONTE DE RECURSO - 29900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES 
VINCULADAS DE RECURSOS - SESSÃO ONEROSA VIGÊNCIA: 19 de junho de 2020 a 19 de dezembro de 2020. DATA DA 
ASSINATURA: 18 de junho de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS. 
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna pública a reabertura da licitação na modalidade “Pregão Presencial”, tipo “Menor 
Preço por Lote”, para “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO O MUSEU, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 840583-2016 – MTUR” que se encontrava suspensa devido aos problemas relacionados 
aos sistemas de informática desta municipalidade.” DATA DE REABERTURA: 02/07/2020. HORÁRIO DE REABERTURA: 08h:45min. 
LOCAL DE REABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital retificado 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, 18 de junho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 012/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  licitação na 14 de julho de 2020,
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 012/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
construção de Capela Mortuária no 
Distrito de Rio Quartel, 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  Munic ipa l  mediante  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 : 
2020.042E0600002.01.0004

Linhares-ES, 18 de junho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AÇÕES DE GOVERNO
Governador autoriza reforma de três 

escolas estaduais da Serra

O Governo do Estado autorizou, em 17/06, a 
reforma de três unidades escolares da Rede 
Estadual, localizadas no município da Serra. Em 
solenidade virtual, o governador Renato 
Casagrande assinou a Ordem de Serviço para o 
início das intervenções na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental (EEEF) Taquara I, na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) 
Campinho e na EEEFM Mestre Álvaro. O 
investimento é de, aproximadamente, R$ 3 
milhões para a realização das obras. Mesmo com a 
suspensão das aulas presenciais em decorrência da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o 
governador apontou a importância das obras. 
“Quando retornarmos às aulas, queremos escolas 
com mais qualidade para ofertar um ambiente 
melhor para o aluno aprender e o professor ensinar. 
Esses investimentos mostram o que queremos 
fazer na educação do nosso Estado. Já realizamos 
investimentos importantes na Serra em escolas, 
em infraestrutura viária e em saúde”, afirmou

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
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www.jusbrasil.com.br/diarios


