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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS 
RESPECTIVOS SETORES, BEM COMO NOVAS INSTALAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO.” DATA DE ABERTURA: 14/07/2020. 
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A 
integra do Edital 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, 25 de junho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

SEGURANÇA
PM inaugura sede de Companhia de Trânsito em Jardim Camburi

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a inauguração da nova sede da 2ª 

Companhia de Polícia de Trânsito Rodoviário do Batalhão de Trânsito (BP Tran), na 

tarde da última terça-feira (23), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A solenidade, 

que foi restrita a poucas pessoas, por conta da prevenção ao Coronavírus, ainda 

marcou a entrega de três viaturas modelo Nissan Frontier, adquiridas para a unidade.
Segundo o tenente-coronel Glaryston Fonseca, comandante do BP Tran da PMES, a 

relação parceira e harmoniosa entre a Corporação e o Departamento Estadual de 

Trânsito vem sendo fundamental nas ações de redução da mortalidade no trânsito, 

que este ano chega a uma redução de 21,4% no Estado, em 2020, no comparativo 

com 2019. "Temos que agradecer essa parceria estratégica e importante com o 

Detran, onde o mais importante é o ganho da sociedade. Nos traz viaturas novas, que 

estamos nos empenhando pra suprir essa necessidade, e também a infraestrutura, 

com reforma, equipamentos de ponta. Além disso, valoriza nossos policiais, que vão 

operar todo esse material e nós fazer chegar a uma prestação de serviço melhor à 

sociedade"
Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

FEBRE AFTOSA
Idaf alerta para últimos dias da vacinação contra febre aftosa

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou no dia 10 de 

maio e segue até o dia 30 de junho. Até o início desta semana, de acordo com o Instituto 

de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), cerca de 575 mil animais 

foram vacinados, o que representa um total de 81% do rebanho com idade vacinal. 

Ainda de acordo com o Instituto restam cerca de 130 mil animais que ainda não foram 

vacinados e o produtor precisa ficar atento para os últimos dias de vacinação. Nesta 

primeira etapa são vacinados bovinos e bubalinos de até 24 meses de idade. 
É de interesse de toda a categoria a manutenção de altos índices vacinais, como de 

costume em nosso Estado e, nessa reta final do prazo de vacinação, é fundamental que 

sejam alertados aqueles que deixam para os últimos dias, evitando assim a falta de 

vacina na revenda de sua preferência, e o prejuízo ao produtor pelo descumprimento da 

norma legal, bem como prejuízos à defesa sanitária Estadual pelo não alcance das 

metas necessárias.
Porto Júnior - Médico veterinário do Idaf

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

RETORNO
Serão retomadas provas práticas de direção em Vitória e Cariacica

COMO ESTÁ FUNCIONANDO
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que, a 

partir do dia 1º de julho, os exames práticos de trânsito serão retomados também 

em Vitória e Cariacica, totalizando 13 municípios em que as provas práticas de 

direção veicular podem ser realizadas no período de pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19). Os exames já estavam acontecendo nos municípios da Serra, Vila Velha 

e Guarapari, na Grande Vitória; e em Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, 

Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Nova Venécia, Linhares e São Mateus, 

no interior do Estado. Não serão agendadas bancas especiais e aquelas que tenham 

a necessidade de auxílio de interprete de libras. O Detran|ES ressalta que a 

disponibilidade de provas em outros municípios do Estado será realizada de forma 

gradativa. A realização das provas práticas leva em consideração a demanda de 

candidatos naquele local, bem como a disponibilidade de profissionais para 

atendimento em cada município.
O Órgão esclarece que, desde o retorno das atividades, os candidatos de municípios 

onde não estão sendo realizadas as provas práticas têm a opção de realizar a prova 

nos municípios mais próximos, se o Centro de Formação de Condutores (CFC) tiver 

disponibilidade para o deslocamento. O Detran|ES destaca, ainda, que a 

disponibilidade das atividades de formação, por parte do CFC credenciado, não é 

obrigatória e aqueles que optarem em permanecer sem o oferecimento destas 

atividades devem informar previamente a Coordenação de CFC's. O órgão informa 

também que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio de liberação nº 

185, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de março, ampliou de 12 para 18 

meses o prazo para que o processo de habilitação do candidato permaneça ativo nos 

Detrans, inclusive, os processos administrativos em trâmite, não havendo prejuízos 

para os candidatos que não retomarem seus processos de habilitação neste 

momento.
O Detran|ES limitou o horário das bancas destinadas a cada categoria e o número de 

agendamentos disponíveis para cada CFC em cada categoria, a fim de estabelecer 

uma quantidade segura de candidatos por banca e evitar a aglomeração nas áreas 

de prova. Os agendamentos serão encerrados cinco dias úteis antes da data 

escolhida da prova e não poderão participar dos exames práticos de trânsito, 

instrutores, candidatos e examinadores dos grupos de risco, conforme definido na 

Instrução de Serviço conjunta com a Secretaria da Saúde (Sesa) Nº 78, publicada no 

Diário Oficial de 27 de abril de 2020.
Os CFCs com alunos agendados deverão garantir que os instrutores e candidatos 

estejam no local de provas usando máscaras de proteção, bem como em posse de 

álcool em gel 70º INPM para assepsia das mãos e dos veículos. Os CFCs serão 

responsáveis por fazer a higienização dos veículos com álcool etílico hidratado 70º 

INPM (liquido ou gel) entre as avaliações dos candidatos agendados. O veículo 

agendado deverá estar no local de prova já higienizado, assim como o instrutor 

responsável, dez minutos antes da hora agendada, sendo que o atraso não permitirá 

ao candidato realizar a prova naquele dia. Os candidatos serão identificados 

somente no horário marcado em seu agendamento, com tolerância de 5 minutos de 

atraso. Os examinadores de trânsito do Detran|ES presentes no local de provas 

deverão utilizar máscaras de proteção, bem como utilizar álcool em gel 70º INPM 

para assepsia das mãos e do material de identificação, que deve ser higienizado 

entre as avaliações dos candidatos agendados.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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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


