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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

012/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
29/07/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Equipamento Proteção Individual - EPI, a 
pedido da SEMDERMA e SEMOSI. Proc. 5692/2019 e 6484/2019. Local de realização: 
www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br 
ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0700001.02.0020

Luana Guasti
Pregoeira

EXTRATO DE EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO N° 003/2020
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 

atribuições legais torna público que se 

encontra disponível no site do Município de 

João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 

no Diário Oficial dos Municípios, a 

Convocação nº 003/2020 dos candidatos 

aprovados e classificados no Concurso 

Público – Edital n° 001/2019 convocados 

para posse, nos locais e datas lá 

discriminados.
João Neiva/ES, 16 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO N° 004/2020
CONCURSO PÚBLICO N° 004/2019

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 

atribuições legais torna público que se 

encontra disponível no site do Município de 

João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 

no Diário Oficial dos Municípios, a 

Convocação nº 004/2020 dos candidatos 

aprovados e classificados no Concurso 

Público – Edital n° 004/2019 convocados 

para posse, nos locais e datas lá 

discriminados.
João Neiva/ES, 16 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Avaliação Diagnóstica começa a ser aplicada pela Sedu

Quarta a Secretaria da Educação (Sedu) deu início à aplicação das Avaliações 
Diagnósticas, que visam identificar as aprendizagens e as habilidades 
desenvolvidas pelos estudantes em 2019. Será um importante momento para 
levantar evidências e identificar possíveis defasagens de aprendizagens e, a 
partir da análise dos resultados, ter uma melhor compreensão da turma em 
relação às habilidades consolidadas para nortear o planejamento, as 
propostas de intervenções pedagógicas e a continuidade do processo 
educativo. Todo o processo de realização das avaliações pelos estudantes 
será monitorado pela direção escolar e pela Subgerência de Avaliação 
Educacional da Sedu por meio da plataforma do CAED/UFJF (Centro de 
Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz 
de Fora). Todo o trabalho foi elaborado pela Sedu em parceria com o CAED, 
tendo como base o Currículo do Espírito Santo (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental), de 2018, e o Currículo Básico Escola Estadual (Ensino Médio), 
de 2009. “As respostas das avaliações realizadas no formato on-line serão 
coletadas automaticamente por uma plataforma de resultados, já as realizadas 
de forma impressa, deverão ser lançadas pelo professor aplicador na referida 
plataforma. Os resultados serão analisados e disponibilizados para as escolas 
por meio de relatórios categorizados por turma, possibilitando identificar as 
habilidades desenvolvidas e as não consolidadas pelos estudantes”, afirmou a 
subsecretária de Estado de Planejamento e Avaliação, Isaura Nobre.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

CURSOS
Sedu certifica profissionais da Educação em Tempo Integral

A Secretaria da Educação (Sedu) liberou, na última terça-feira (14), os 
certificados de conclusão dos cursos “Formação Multiplicadores do Modelo 
Pedagógico da Educação em Tempo Integral” e “Formação Inicial do Modelo 
Pedagógico da Educação em Tempo Integral”. As formações integraram as 
ações de ampliação da Educação em Tempo Integral na Rede Estadual de 
Ensino. Ao todo, 2.057 servidores foram certificados, nos cursos que foram 
realizados entre fevereiro e maio de 2020, envolvendo os servidores das 
Superintendências Regionais de Educação (SREs) e das 62 escolas que 
trabalham com o Modelo de Educação Integral. A subsecretária de Estado de 
Planejamento e Avaliação, Isaura Nobre, destacou, “a gestão atual valoriza o 
envolvimento de todos os profissionais da comunidade escolar e essa ação 
formativa foi uma oportunidade democrática de ampliação da formação por 
meio da modalidade à distância com encontros presenciais”.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 013/2020

O Município de Linhares-ES, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna 

público que realizará às 08:30 horas, no 

dia , licitação na 13 de agosto de 2020

modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 

013/2020, do tipo menor preço, 

objetivando a Contratação de empresa 

especializada para executar as obras de 

construção do Centro de Vivência do 

Idoso, no Bairro José Rodrigues Maciel, 

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 Prefeitura 

Municipal 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 : 

2020.042E0600017.01.0004
Linhares-ES, 16 de julho de 2020

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

EXTRATO DE EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO N° 005/2020
CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 

atribuições legais torna público que se 

encontra disponível no site do Município de 

João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 

no Diário Oficial dos Municípios, a 

Convocação nº 005/2020 dos candidatos 

aprovados e classificados no Concurso 

Público – Edital n° 002/2019 convocados 

para posse, nos locais e datas lá 

discriminados.
João Neiva/ES, 16 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

AÇÕES DE GOVERNO
Governo investe R$ 4 milhões na agricultura familiar do 

Espírito Santo

O Governo do Estado está promovendo mais uma ação de 
incentivo à agricultura familiar capixaba. Serão repassados R$ 4 
milhões para aquisição de 991 toneladas de produtos aos 
municípios inseridos no Projeto Compra Direta de Alimentos 
(CDA). Quinta (15), o governador Renato Casagrande 
formalizou o repasse para 13 municípios das regiões norte e 
noroeste do Espírito Santo. Ao todo, trinta municípios serão 
contemplados e 615 agricultores favorecidos. A ação está sendo 
realizada pela Secretaria de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social (Setades). Com o CDA, os municípios 
vão adquirir cerca de 990.210 quilos de produtos originados da 
agricultura familiar para serem doados à rede socioassistencial 
municipal, que compreende equipamentos e serviços públicos 
de Assistência Social, de Justiça, de Saúde e de Segurança 
Pública.
O governador Casagrande destacou que a ação faz parte de 
uma série de iniciativas do Governo do Estado voltadas ao 
social. “Na hora de uma entrega, de uma construção, de uma 
política de complementação de renda, é importante o município 
saber ao pé da letra esses dados, para que possamos 
realmente atingir a quem mais necessita. Temos muitas ações 
para desenvolvermos em conjunto. Repassamos aos 
municípios, por meio do Fundo de Assistência Social, mais de 
R$ 9 milhões. Através do Programa ES Solidário estamos 
captando recursos para doação. Nos próximos meses e anos 
teremos um grupo grande de pessoas que precisarão ainda 
mais do serviço público”, observou.
ADESÕES - De acordo com a secretária de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, a 
adesão ao CDA surpreendeu, dobrando em relação ao ano 
passado. “No edital de 2020, as adesões ao Projeto 
surpreenderam, considerando que passamos de 15 municípios 
para 30 municípios que executarão o Projeto neste exercício”, 
disse.
É uma alegria coordenar esse repasse, atendendo a agricultura 
familiar, as associações e as pessoas que efetivamente 
precisam. Essa crise vai dificultar ainda mais a vida daqueles 
que já têm dificuldades. A administração pública precisa atuar 
para quem mais precisa. Temos uma tarefa importante que é 
fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (Suas). O 
Governo do Estado tem pouca ação executiva, que cabe aos 
municípios. Mas temos muitas ações de coordenação e de 
repasse.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-07-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

SERVIÇO DIGITAL
Licenciamento ambiental: Iema vai lançar sistema de 100% on-line

IEMA DIGITAL
A implantação do “Iema Digital” conta com o apoio da Secretaria de Governo (SEG), por 
meio da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (CIDT) e, também, 
com a parceria do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do 
Espírito Santo (Prodest). Para o presidente do Prodest, Tasso Lugon, o “Iema Digital” será 
um divisor de águas, tirando os trâmites dos processos impressos para a plataforma 
eletrônica. “O cidadão não precisará mais ir até a sede do Iema para realizar protocolos da 
documentação e dar entrada no processo. Será possível realizar tudo 100% on-line. É a 
transformação digital na gestão pública, que gera economia e agiliza os trabalhos", frisa 
Lugon.
O trabalho do Governo do Estado do Espírito Santo quanto ao “Iema Digital” visa à 
comodidade do cidadão e à transparência, com agilidade e controle social, com rigor 
técnico. Haverá redução de custos com impressão de documentos, manutenção de arquivos 
e tramitação de processos. Haverá também a eliminação do uso de pastas físicas para 
armazenar os processos e isso irá significar uma verdadeira revolução no licenciamento 
ambiental do Estado do Espírito Santo. “Com o Iema Digital, será possível ter mais 
celeridade na análise dos processos de licenciamento, com análise interna simultânea das 
equipes multidisciplinares. Sendo assim, a comunicação entre o órgão ambiental e o 
empreendedor será realizada de forma rápida e on-line, com avisos e feedbacks a respeito 
do andamento processual.” Victor Murad Filho - Coordenador de Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico da SEG
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está desenvolvendo um 
Sistema de Licenciamento Ambiental, chamado “Iema Digital”, que irá transformar a 
solicitação, análise e decisão das licenças ambientais em um processo 100% digital. O 
objetivo é integrar licenciamentos, fiscalização, monitoramento, gestão de demandas e de 
denúncias, além do sistema de informação geográfica. Outra iniciativa que está em fase 
final é o desenvolvimento de um sistema de gestão de fauna. “Estamos trabalhando para 
que haja a contratação da Fundação da Universidade de Lavras (Fundecc) como 
desenvolvedor, pois o sistema da instituição foi bem classificado no levantamento técnico da 
equipe multidisciplinar do Iema”, informa o diretor-presidente do Instituto, Alaimar Fiuza.
Outro ponto de vantagem é que o sistema da Fundecc terá seu código-fonte entregue ao fim 
do contrato, que deverá durar em torno de dois anos. Isso significa que, após o fim do 
contrato, o código será de propriedade do Iema e, assim, o órgão poderá continuar o 
desenvolvimento do sistema da forma que considerar melhor. “O desenvolvedor já 
contratou com outros estados e esses já possuem os códigos-fonte. Portanto, faremos um 
acordo de cooperação com esses estados, inicialmente o Amazonas. Assim, o 
desenvolvimento será feito a partir do sistema, tal qual como funciona no Amazonas. Dessa 
forma, não será necessário desenvolver o sistema do zero, logo, o Iema irá economizar 
verba”, considera Alaimar Fiuza. O acordo com o estado do Amazonas está em fase de 
minuta.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

- 1ª PRORROGAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL

 N.º 25/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0024
O Município de Dores do Rio Preto- ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, com abertura para o dia 15/07/2020, às 09:00 horas, restou e publica a sua DESERTO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO com nova abertura para o dia 29/07/2020 às 09:00 horas. Objeto: Contratação de 
prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, tal solicitação tem caráter de 
urgência e emergência.
Os critérios para a abertura e julgamento da Documentação e Propostas, serão os mesmos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº 25/2020 -  Edital disponível no endereço eletrônico www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 16/07/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro
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24 DE JULHO - 12h

ACESSE NOSSO SITE PARA SABER 

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO. 

PORTO, AZUL 

E ITAÚ SEGUROS

LEILÃO ON-LINE: 

Por enquanto, os leilões
 estão sendo realizados de
 maneira exclusiva no site,

 assim como a avaliação dos 
bens a serem leiloados.

www.buaizleiloes.com.br
CONTATO:


