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RESULTADO
Polícia Civil: mais de uma tonelada de drogas 

enviadas para incineração

Renato Casagrande - Governador está inserido na 
Semana Nacional de drogas.
A Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas foi criada 
em 2019, a partir da inclusão do artigo 19-A, na Lei de 
Drogas nº 11.343/2006, no Brasil. O Dia Internacional 
contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas – celebrado 
todo ano em 26 de junho – se dá como expressão de sua 
determinação em fortalecer a ação e a cooperação para 
alcançar a meta de uma sociedade internacional livre do 
abuso das drogas. “Durante a Semana, são 
intensificadas as ações de promoção de eventos para o 
debate público sobre as políticas antidrogas. Como 
s ímbo lo  de  um dos  e ixos  fundamenta is  do 
enfrentamento às drogas, o Denarc realizou o 
encaminhamento para destruição de mais uma tonelada 
de drogas apreendidas nesse primeiro semestre de 
2020. Essas apreensões demonstram o compromisso 
com ações de redução de oferta de drogas”, declarou o 
chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.
"A queima dessas drogas simboliza a extinção dos 
males que elas trazem para a nossa sociedade. Hoje em 
dia, o comércio desses entorpecentes é a atividade 
criminosa que mais tira as vidas dos nossos jovens. 
Agradeço muito aos nossos policiais pelo empenho no 
combate ao tráfico e damos muito valor a cada grama 
apreendido. Também não podemos deixar de destacar o 
trabalho de denúncia da população pelo telefone 181, 
que contribui de forma crucial para o sucesso da 
Segurança Pública."
Alexandre Ramalho - Secretário da Segurança Pública e 
Defesa Social
O governador conclamou que outros setores da 
sociedade também façam parte do esforço no 
enfrentamento à criminalidade, em especial, do tráfico 
de drogas. “É fundamental que a gente tenha a 
participação da família, comunidade e da igreja para que 
possamos retirar as pessoas do tráfico e reduzir ainda 
mais a criminalidade em nosso Estado”, pontuou 
Casagrande.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, 
também pontuou a importância do trabalho integrado 
entre as várias forças de segurança para desarticular as 
organizações criminosas no Espírito Santo. “A retirada 
dessa droga do mercado representa um forte golpe na 
estrutura do tráfico.”

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-06-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

PLATAFORMA DIGITAL
Sistema e-Docs supera a marca de 115 mil processos 

digitais

O Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos 
Eletrônicos do Governo do Estado (e-Docs) ultrapassou, 
nesta sexta-feira (26), a marca de 115 mil processos 
públicos autuados digitalmente. Os números apontam que, 
com o uso do sistema, o Poder Executivo Estadual deixou 
de gerar cerca de 75 toneladas de papel, que seriam 
utilizadas no armazenamento de processos físicos. Dados 
do e-Docs mostram também que, em 2019, foram 
registrados aproximadamente 50 mil processos na 
plataforma, enquanto já foram lançados este ano mais de 
60 mil, ou seja, a quantidade de processos eletrônicos 
autuados no primeiro semestre deste ano superou a 
lançada durante todo o ano anterior. Além de processos, já 
foram capturados no e-Docs cinco milhões de documentos 
públicos, o equivalente a mais de 15 milhões de páginas 
em pdf. Somente de janeiro a junho deste ano, foram 
capturados mais de três milhões de documentos, número 
dez vezes maior que o registrado no mesmo período de 
2019 - 297.658 documentos - e superior ao computado 
durante todo o ano passado - 1.752.985.Dentre os 
processos e documentos inseridos no e-Docs estão 
declarações de indicação de condutor de veículo, ajustes 
em contratos e convênios, requisições e contratações de 
serviços, cadastros de fornecedores, procedimentos 
relacionados à vida funcional dos servidores (férias, 
verificação de tempo de contribuição, censo bianual, etc.) e 
editais em geral. Além dispensar o uso de papel, a 
autuação e tramitação de processos e documentos via e-
Docs proporcionam os seguintes benefíc ios à 
Administração Pública: agilidade no atendimento das 
demandas, redução de custos operacionais com 
deslocamento de processos por mensageria, otimização 
dos fluxos de trabalho, facilidade de acesso às 
informações, transparência e segurança dos dados. 
“Esses números demonstram o quanto já avançamos no 
uso do e-Docs para abertura de novos processos e a 
entrada de documentos públicos nos órgãos estaduais, 
dispensando assim o uso do papel. O resultado é fruto do 
trabalho conjunto promovido pela Secretaria de Gestão e 
Recursos Humanos (Seger), pelo Instituto de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo 
(Prodest) e pelos Escritórios Locais de Processos e 
Inovação. Nossa meta é tornar esses procedimentos 
exclusivamente digitais até abril de 2021.”
Lenise Loureiro - Secretária de Estado Gestão e 
Recursos Humanos

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-06-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

GOVERNO DO ESTADO
Atividades Não Presenciais passam a valer como carga horária letiva

As Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), oferecidas por meio do programa 
EscoLAR, passarão a contar como carga horária letiva a partir do dia 1º de julho. Integram 
o Programa as videoaulas exibidas pela TV aberta, o Aplicativo EscoLAR e o fornecimento 
das atividades impressas. A medida contempla os alunos das escolas públicas estaduais. 
O anúncio foi feito na última quinta-feira (25) pelo governador Renato Casagrande e pelo 
secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, em entrevista coletiva.
Em relação ao retorno das aulas presenciais, Casagrande disse que não há condições 
neste momento e que a volta de alunos e professores dependerá da redução da taxa de 
transmissão da doença no Espírito Santo. “Vamos continuar discutindo no mês de julho os 
protocolos de saúde, o calendário escolar e vamos tomar decisões em conjunto. Quando 
tivermos as condições para retomar as aulas presenciais, será através de um protocolo de 
saúde que será amplamente debatido para que possamos retornar com segurança”, 
completou.
O secretário da Educação explicou que o currículo no Espírito Santo foi ajustado em um 
trabalho conjunto da Sedu com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e será trazido nas diretrizes operacionais de forma detalhada. Também foi 
abordado que o detalhamento acerca do calendário letivo e dos protocolos de retomada 
das aulas presenciais ainda está sendo elaborado. “Os professores têm trabalhado muito 
e com afinco. A maturidade do Programa, acumulada ao longo dos três meses, nos 
permite dar mais esse passo.”
Vitor de Angelo Secretário da Educação
 “Estamos conversando com Undime, Sindicatos, entre outras instituições, por meio de 
um grupo de trabalho, para que possamos criar um protocolo único e um calendário 
pactuado entre Estado e Municípios. Presencialmente, as aulas serão retomadas após 
uma validação das autoridades de saúde. Há um protocolo de sanitização que está sendo 
elaborado pela Secretaria da Saúde e isso será compartilhado e discutido”, enfatizou Vitor 
de Angelo.
APNPs - As atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) consistem em atividades 
escolares vinculadas ao desenvolvimento de conteúdos previstos nos documentos 
curriculares propostos pela Sedu e que sejam previamente planejadas e elaboradas pelo 
professor, acompanhadas e coordenadas pela equipe pedagógica da escola, com o intuito 
de serem ofertadas aos estudantes fora do ambiente escolar. As APNPs integram o 
Programa EscoLAR, instituído pela Secretaria da Educação (Sedu) em 01 de maio, através 
da Portaria nº 048-R. “Desde o primeiro momento da pandemia [do novo Coronavírus] 
tomamos diversas medidas em busca de estabelecer um plano de convivência também na 
área da educação. Já temos três meses de alunos e professores longe das escolas, porém, 
criamos mecanismos para manter o vínculo entre eles por meio das atividades 
pedagógicas não presenciais.”
Renato Casagrande – Governador
AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - Ainda durante a coletiva, o secretário informou que a 
partir de julho todos os cerca de 230 mil alunos da rede estadual passarão por uma 
avaliação diagnóstica, que terá o objetivo de avaliar os conhecimentos, aprendizagens e 
as habilidades desenvolvidas antes e durante a pandemia. A avaliação será on-line, em 
calendário a ser elaborado, e desenvolvido em parceria com o Centro de Políticas Públicas 
e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). Para os 
alunos que não tiverem acesso à internet, a medição será feita na escola, após retorno 
presencial. A avaliação diagnóstica pode ser feita também pelos Municípios, por meio de 
adesão dos interessados, disponibilizando as provas, matriz e conteúdo. A conclusão 
dependerá do retorno às aulas presenciais.
Um calendário de formação aos professores também está sendo elaborado, por meio de 
parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Federal do Espírito 
Santo (Ifes) e institutos. “Vamos trabalhar com duas metodologias estruturantes: ensino 
por investigação e pedagogia por projeto. As formações que vamos oferecer aos 
professores estão relacionados a esse formato que estamos pensando. São formações 
variadas, em parceria com a Ufes, Ifes e outras instituições, cujos municípios também 
poderão aderir”, completou Vitor de Angelo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE CONTRATO - 3° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 193/2018. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.  CNPJ: 
01.070.171/0001-50.
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio, 98, Centro, Alegre/Es, CEP:29.500-000. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a 
Cláusula 6ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 2184 de 25 de Junho de 2020.  VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de 
vigência e de execução do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2020. DATA DA 
ASSINATURA: 29 de Junho de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 07/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0025
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
21/07/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa especializada em construção 
civil para execução de obra pavimentação e drenagem de vias urbanas, no município de Dores do Rio Preto/ES.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 29/06/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

AVISO DE LICITAÇÃO
Nº 0015/2020

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 0015/2020

PROC.2020-WK0TX
Objeto: Contratação de Prestação de 
Serviço de Home Care 24 Horas, Para 
Atender Mandado Judicial da SRSC Nº. 
0017040-47.2016.8.08.0030 em Favor 
De N.M.V.D
Início de acolhimento das propostas: à 
partir das 10:00 horas do dia 30/06/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
13/07/2020 às  13:00 horas
Início da sessão de disputa: 14:00 
horas do dia 13/07/2020.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  29 de Junho de 2020.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

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 30/06/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
13/07/2020 às  08:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:00 
horas do dia 13/07/2020.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  29 de Junho de 2020.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

ERRATA

No aviso da Tomada de Preços nº 010/2020, realizado no dia 29 de junho de 2020, onde 
se lê:
“Objeto: ... Pavimentação da Rua Manoel Trindade e Ruas Projetadas...”
Leia-se:
“Objeto: ... Pavimentação das Ruas: Manoel Luiz Trindade, Antônio Francisco de Amorim 
e Rua Projetada...”


