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Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 010/2020

Proc. Nº 012294/2020
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 material gráfico (receituário, folders, ficha de acompanhamento, requisição 
de exames e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, 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: 17/07/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 21/07/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 21/07/2020 às 09h15min.

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, 07 de julho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

AÇÕES DE GOVERNO
Audiências públicas para elaboração do Orçamento 2021

Está no ar o site www.orcamento.es.gov.br, com o qual o Governo do Espírito Santo vai 
dialogar com a população capixaba, visando à elaboração do Projeto de Lei do Orçamento 
2021. Desde ontem (06), o cidadão pode apresentar suas propostas, priorizando os 
desafios que deverão receber maior atenção do Governo capixaba ao longo do próximo 
ano. Após escolher a microrregião, basta clicar na área estratégica para a qual deseja 
contribuir, destacar o desafio que considera de maior relevância e registrar sua proposta. 
Dessa forma, a população de todas as dez microrregiões capixabas auxiliará a 
administração estadual na elaboração da peça orçamentária para o próximo ano. Caberá 
à Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), órgão responsável por coordenar e 
integrar o planejamento governamental, depois de analisar as propostas apresentadas 
pela população, elaborar o Projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) a ser enviado à 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), para ser submetido à análise e votação 
dos deputados estaduais.
DIÁLOGO - Durante o período das audiências públicas, o Governo do Estado vai dialogar 
diretamente com o capixaba. Serão realizadas, de forma virtual, reuniões com 
representantes dos dez Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado e debates 
com a participação popular, que acontecerão em tempo real. Essa plenária virtual, em 
data ainda a ser divulgada, contará com presenças do governador Renato Casagrande, 
da vice-governadora Jaqueline Moraes, bem como dos secretários de Estado e dirigentes 
de órgãos da Administração Estadual. Durante a plenária virtual, realizada por meio de 
canal do Governo no You Tube e com transmissão pela TVE, os cidadãos poderão obter 
informações e apresentar sugestões para a peça orçamentária, dialogando com gestores 
das nove áreas estratégicas do Governo: Segurança em Defesa da Vida, Saúde Integral, 
Educação para o Futuro, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Infraestrutura 
para Crescer, Gestão Pública Inovadora, Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de planejamento de curto prazo, 
compatível com o Plano Plurianual (PPA), utilizado pela administração pública para 
demonstrar todos os recursos que serão arrecadados (receita), assim como todos os 
valores a serem gastos (despesas), num determinado exercício financeiro. Compete à 
SEP a elaboração, a execução e o acompanhamento do Orçamento Público do Governo do 
Estado. “A participação social na discussão dos desafios e prioridades, durante o 
processo de elaboração da peça orçamentária anual, é uma conquista da sociedade 
contemporânea. Quanto mais qualificada for essa participação, mais chances teremos de 
produzir um planejamento orçamentário que atinja a sua finalidade, que é a promoção 
do desenvolvimento econômico e social.”
Álvaro Duboc - Secretário da Economia e Planejamento

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

FACILIDADE
Doação: Hemoes utiliza equipamentos portáteis para coleta externa

Diante do distanciamento social enfrentado no Estado em decorrência da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) tem adotado medidas para 
aumentar o alcance de coletas de sangue e ficar mais próximo aos doadores. Com isso, uma nova 
modalidade de coleta externa está sendo realizada pelos profissionais: o uso de equipamentos 
portáteis.

EQUIPE - A diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, explica que nesse procedimento é 
utilizado o mesmo aparelho de coleta de sangue do Ônibus de Coleta Externa. Entretanto são 
direcionados para o local da visita uma equipe menor de profissionais da saúde e materiais de fácil 
deslocamento, facilitando o acesso em áreas com estruturas pequenas. “Recebemos muitos 
pedidos de coleta externa com o ônibus, porém a logística para levá-lo é complexa. É preciso ter 
um espaço amplo para estacionar o veículo, estrutura de rede elétrica e outras condições que 
limitam o acesso. A principal vantagem dessa nova modalidade de coleta é alcançar os doadores 
em seus ambientes de trabalho, sendo uma alternativa à unidade móvel do Hemoes”, destacou. 
Para a realização do serviço, a equipe técnica leva ao local até quatro poltronas, maleta de 
urgência e emergência e os equipamentos portáteis para a coleta de sangue.

SAIBA MAIS SOBRE A DOAÇÃO
- Quem pode doar:
Podem doar sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos, sendo que a 
primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem 
doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento 
original com foto. O voluntário não pode estar em jejum. Caso tenha almoçado, o procedimento 
deve ser feito três horas depois. Se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para 
a doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para 
mulheres. Além disso, aqueles que fizeram cirurgia bariátrica, tatuagem ou receberam transfusão 
de sangue só podem doar 12 meses após o procedimento. Voluntários que tiveram diagnóstico de 
dengue só podem realizar a doação após 30 dias. E em casos de hepatite A, podem ser doadores 
aqueles que contraíram a doença até os 11 anos.
- Quem não pode doar:
Não podem doar sangue as pessoas que já tiveram hepatite B ou C; estão grávidas ou com atraso 
menstrual; realizaram endoscopia ou colonoscopia a menos de seis meses; estiveram gripados 
nos últimos 15 dias; e aqueles que fazem aplicação de insulina.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESTAURO E MODERNIZAÇÃO
Governo inicia elaboração do projeto de restauro do Teatro Carlos Gomes

O Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, recebeu, na última segunda-feira (29), uma 
visita técnica para início dos trabalhos de elaboração do projeto de restauro e 
modernização. Estiveram presentes, as equipes da Gerência de Memória e Patrimônio e 
da Gerência de Espaços e Articulação Cultural da Secretaria da Cultura (Secult), 
representantes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-
ES) e da empresa Arquistudio Arquitetura e Urbanismo, vencedora da licitação para 
elaboração do projeto técnico. A elaboração do projeto de restauro e modernização do 
Teatro Carlos Gomes foi pactuado no último dia 23 de junho, com a assinatura da Ordem 
de Serviço entre o Governo do Estado, por meio do DER-ES, e a empresa vencedora do 
certame.

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

A Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) torna público chamamento 

para credenciamento e seleção de donatários, que poderão ser empresas ou 

entidades públicas, visando doação e retirada, sem ônus para a CODESA, 
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depositado em Capuaba, no local denominado Fazendinha.

O Edital está publicado no site da CODESA (Acesso à Informação => Editais, 

Chamamento e Concurso => Chamamento Público)

Vitória, 06 de julho de 2020

Antonio Julio Castiglioni Neto

Diretor Presidente
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INFRAESTRUTURA

Governo investe na melhoria de vias urbanas em Cachoeiro de Itapemirim

Mais mobilidade e segurança no tráfego nas vias urbanas de Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o objetivo da ação do 

Governo do Estado, que vai investir R$ 16.417.425,45 em obras de recapeamento da pavimentação asfáltica de 

vias urbanas em diversos bairros do município. Na última sexta-feira (03), o governador Renato Casagrande 

assinou, em solenidade virtual, o convênio de repasse dos recursos, por meio da Secretaria de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). “É a segunda vez que estou em Cachoeiro de Itapemirim nesta 

semana. A primeira foi pessoalmente para abrir o Hospital do Aquidaban e agora de forma virtual. Estamos 

assinando um convênio importante para uma cidade pólo, como é Cachoeiro, que recebe moradores de toda a 

região sul que vão a trabalho, estudo, fazer compras ou utilizar serviços, como na área da saúde. Estamos 

consolidando hoje um recurso para deixar a cidade com ainda mais infraestrutura e para que o cachoeirense tenha 

ainda mais orgulho da Capital Secreta do Mundo”, afirmou o governador Casagrande.
As 12 vias contempladas pelo convênio somam 14.643,50 metros de extensão. O projeto prevê a execução de 

254.734,62 metros quadrados de obras de pavimentação, mais 31.972,52 metros de recuperação de meio-fio e 

5.857,40 metros quadrados de sinalização horizontal. “A realização desse serviço proporcionará a eliminação de 

buracos e a formação de alagamentos nas vias. Melhorando a fluidez e a segurança no trânsito, que contribuem 

para a qualidade de vida dos moradores e demais cidadãos”.

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


