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AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados 
que, após julgamento recursal, fica designado o dia 29 de junho de 2020, às 08hs, para realização da sessão pública de abertura de 
envelope proposta, na sala de licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro. Maiores informações 
poderão ser ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.

Jerônimo Monteiro-ES, 24 de junho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 009/2020

Proc. Nº 009676/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde,  através de sua 
Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão 
Eletrônico, adotando-se o Registro de Preços”, de acordo com as Leis 10.520/02, 
8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, por meio de Sistema Eletrônico, objetivando a aquisição 
de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 
- Padronização Municipal, conforme condições e especificações contantes do Edital e 
Anexos, que estão disponíveis no site: www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 03/07/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 08/07/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 08/07/2020 às 08h45min.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 24 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

TRANSPORTE PÚBLICO
Distribuição de Máscaras nos terminais continua nesta semana

A distribuição de máscaras para passageiros nos terminais do Sistema Transcol continua esta semana. A ação do 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da Companhia Estadual de 

Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb ES), juntamente com os consórcios das 

operadoras do Sistema Transcol e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, teve início em maio.
O uso correto da máscara ao sair de casa e ao usar o transporte público é obrigatório e ajuda a reduzir o risco de 

contágio. Os passageiros recebem um kit que contém duas máscaras e um panfleto com instruções para a correta 

utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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ICMS
Governo simplifica procedimentos no cadastro de contribuintes

O governador Renato Casagrande anunciou, terça (23), uma série de medidas de 

adequação ao Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(RICMS) no Espírito Santo. As novas regras foram anunciadas em evento virtual, 

transmitido pelas redes sociais, com a presença de representantes do Governo do 

Estado, do setor de produtivo e de entidades de classe. As mudanças são voltadas 

para a simplificação e desburocratização, devendo ser publicadas por meio de 

decreto, nos próximos dias, no Diário Oficial do Estado.
Entre as principais medidas estão: eliminação da obrigatoriedade da apresentação 

de documentos autenticados e com firma reconhecida; a possibilidade de intimação 

do contabilista para entrevistas pelo Fisco Estadual e permite a Procuradoria-Geral 

do Estado (PGE) autorizar os parcelamentos de débitos inscritos em Dívida Ativa 

em fase de execução ou protesto pela Agência Virtual. Também foi anunciado o 

encaminhamento de um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa que prevê a 

possibilidade de regulamentação por Decreto acerca do prazo de adesão à Lei nº 

11.119. Definindo a competência da Secretaria da Fazenda (Sefaz) para analisar os 

requerimentos e a aplicação da redução de penalidades de débitos inscritos em 

dívida ativa, bem como alterando a sistemática para definição de inatividade da 

empresa para efeitos de dispensa da entrega da EFD ICMS-IPI.
O governador Renato Casagrande afirmou que as ações fazem parte do plano de 

retomada da economia, que foi afetada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-

19). Tratamos de três questões objetivas nesse evento. São medidas para 

desburocratizar, proteger a indústria local e reduzir multas de contribuintes que 

não causaram dano ao erário. É importante darmos as mesmas condições de 

competitividade para as empresas locais. A desburocratização é um compromisso 

que temos em nosso governo. Precisamos tirar todo o entulho autoritário que 

temos entre o cidadão e o governo para dar maior fluidez e tornar o Estado mais 

leve.
Renato Casagrande - Governador
Além das medidas de desburocratização no regulamento, também foram 

anunciadas medidas de modernização nos procedimentos de cadastro de 

contribuintes do ICMS no Estado, como a simplificação da baixa de inscrição 

estadual do produtor rural e da alteração cadastral do quadro societário quando um 

sócio se retirar da sociedade, além da adequação automática de informações das 

filiais, quando houver registro de dados da matriz (razão social, capital social, 

natureza jurídica, quadro societário e de administradores e porte).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


