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AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020
(Proc. eletrônico e-docs 2020-LSQX2) 

O DER-ES, por meio da CPL-Edificações, torna público 
que a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
objetivando a contratação de empresa para 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA 2ª 
FASE, EM CARIACICA-ES, cuja abertura estava prevista 
para ocorrer no dia 03 de setembro de 2020 (quinta-
feira), às 14:00h será ADIADA. 

NOVA DATA:  
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 17/09/2020 
(quinta-feira).
Abertura/julgamento: às 14h do dia 17/09/2020 
(quinta-feira).
Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1501, Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do 
DER-ES).
Informações: (27) 3636-2009/2070/2055 ou no local 
acima descrito.
Vitória/ES, 02 de setembro de 2020. 

CPL-Edificações/DER-ES

ERRATA AO RESULTADO DO 
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE 

PREÇOS DA TP N° 008/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
p ú b l i c o  a  e r r a t a  r e f e r e n t e  a o 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS DA TP N° 
008/2020 publicado no DOM/ES, 
DIO/ES e JORNAL METRO no dia 
01/09/2020, conforme abaixo:
Onde se lê: O MUNICÍPIO DE JOÃO 
NEIVA, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, torna público 
Leia-se: O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, 
torna público
João Neiva, 01/09/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

AVISO DE ERRATA
EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N.º 

001/2020
(Processo n.º 2020-04NHD)

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE 

RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 

DER-ES, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação na Modalidade Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – CPL-RDC, torna público 

o seguinte Aviso de Errata: ONDE SE LÊ, à fl. 02 

do Edital em epígrafe, “[...] 21/09/2020 [...]”, 

LEIA-SE “[...] 30/09/2020 [...]”.

Vitória, 1.º de setembro de 2020.

FABRÍCIO GUIMARÃES DO PRADO
Presidente da CPL-RDC

Documento original assinado eletronicamente, 

conforme art. 6.º, § 1.º, do Decreto n.º 

4.410-R/2019.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público aos interessados a SUSPENSÃO “SINE 
DIE” DA TP Nº 008/2020 marcada para o dia 22/09/2020 às 08h.

Carolina Araújo Modenesi
Presidente da CPL

RESUMO DE CONTRATO
Nº 158/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0030
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Ben Hur José de Sousa 33278709691.
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de Uniformes Escolares (de inverno) para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Dores do Rio Preto/ES.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 27/2020.
Valor: R$ 61.899,73.
Vigência: 12 Meses.
Dores do Rio Preto, 21/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

ESTADO PRESENTE
Agosto com melhor resultado da série histórica de 

homicídios

O Espírito Santo registrou o mês de agosto com o menor número de 

homicídios desde 1996, igualando o mesmo período em 2019. Ao 

todo, foram 73 casos, mesmo número da marca histórica que havia 

sido atingida ano passado. A Região Metropolitana alcançou a mesma 

situação do Estado, com o menor número de crimes para um mês de 

agosto, com 38 casos, também empatado com o ano passado. Essa 

também foi a melhor marca da Grande Vitória no ano todo de 2020, 

mantendo a tendência de redução nos casos de homicídios na região. 

O melhor resultado entre os municípios foi de Vila Velha, que alcançou 

a segunda menor marca de mortes para um mês em 2020, com sete 

casos em 31 dias. A região norte manteve a redução registrada no mês 

de julho, com 5,1% a menos que 2019 no acumulado, e fechou 

também igual a agosto de 2019, com 18 assassinatos.

Nas regiões sul, noroeste e serrana foram registrados oito, seis e três 

assassinatos, respectivamente, durante agosto. O resultado no 

acumulado, apesar de maior que 2019, ano de redução histórica, 

ainda é o segundo menor número de óbitos violentos desde 1996, com 

737 homicídios de janeiro a agosto.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, 

coronel Alexandre Ramalho, o trabalho das forças policiais tem sido 

fundamental no combate ao crime organizado e tráfico de drogas 

atuante no Espírito Santo, responsável por cerca de 80% dos crimes. 

“Nós temos realizado operações e já tivemos mais de 1.100 homicidas 

presos somente esse ano no Estado, fora as mais de 2.300 armas de 

fogo apreendidas pelas nossas polícias. O objetivo é que esse trabalho 

continue e que a pessoa pense duas vezes antes de cometer um 

assassinato no Espírito Santo, pois esse homicida será caçado pelos 

nossos agentes de buscando fazer um trabalho policial cadeia”, 

ressaltou.

A recente divulgação do Atlas da Violência mostrou que estamos no 

caminho certo. O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é um 

exemplo e conquistamos importantes resultados. O Espírito Santo é o 

Estado que mais reduziu homicídios de mulheres e o terceiro que mais 

reduziu homicídios em geral. Vamos seguir firmes, acompanhando os 

indicadores de perto, para que possamos seguir reduzindo homicídios 

e tirando das ruas esses criminosos.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (02-09-2020) - 

Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

CRITÉRIOS DE TRANSPARÊNCIA
Covid-19: Estado é nota 100 em 

avaliação ampliada de 

transparência

O Índice de Transparência da Covid-19 é 

um indicador composto por três 

dimensões: conteúdo, granularidade e 

formato. Por sua vez, cada dimensão é 

constituída por um conjunto de aspectos 

avaliados separadamente, totalizando 

26 indicadores. O Índice é representado 

em uma escala de 0 a 100, em que 0 

representa o ente menos transparente e 

100, o mais transparente.
O Espírito Santo é nota 100 na avaliação 

ampl iada da t ransparênc ia  das 

contratações emergenciais no contexto 

d a  C ov i d - 1 9 ,  p r o m ov i d a  p e l a 

Organização Não-Governamental 

Transparência Internacional Brasil. A 

nova versão do estudo adotou critérios 

mais rigorosos, passando a acompanhar 

t a m b é m  a  t r a n s p a r ê n c i a  n a s 

informações sobre doações, programas 

de estímulo econômico e medidas de 

proteção social.
O Estado, que já havia obtido nota 

máxima na avaliação anterior, atendeu 

novamente a todos os critérios de 

transparência estabelecidos pela ONG, 

segundo o ranking divulgado terça (1º), 

ocupando o primeiro lugar no País. A 

conquista é fruto do trabalho conjunto 

d a  S e c r e t a r i a  d e  C o n t r o l e  e 

Transparência, da Secretaria da Saúde 

(Sesa), da Superintendência Estadual 

de Comunicação Social (Secom), do 

Instituto de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Estado do Espírito 

Santo (Prodest) e dos demais órgãos do 

Governo do Estado.
“Passamos a divulgar a legislação 

pertinente ao assunto por temas e 

incluímos uma consulta específica sobre 

as  in fo rmações  sobre  med idas 

econômicas e sociais adotadas, como 

linhas de crédito para pequenas 

empresas e fornecimento de máscaras 

para a população.”
Mirian Porto do Sacramento
Subsecretária de Transparência

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (02-09-2020) - 

Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

SAÚDE
Covid-19: Sesa apresenta 

desempenho da rede hospitalar

Em coletiva de imprensa realizada na 
manhã de terça (01), o secretário de 
Estado da Saúde, Nésio Fernandes, 
a p r e s e n t o u  a  a v a l i a ç ã o  d o 
desempenho da rede assistencial 
hospitalar do Espírito Santo no 
enfrentamento ao novo Coronavírus 
(Covid-19), com a divulgação dos 
dados fornecidos pelo sistema de 
monitoramento de hospitais da 
Epimed Solutions. Com a presença do 
subsecretário de Estado de Vigilância 
em Saúde, Luiz Carlos Reblin, e do 
representante da Epimed e médico 
intensivista, Carlos Eduardo Reis, o 
secretário de Estado da Saúde
destacou que o bom desempenho do 
Espírito Santo vai ao encontro das 
estratégias aplicadas logo no início da 
pandemia.
Durante a apresentação foram 
mostrados dados de internações 
hosp i t a l a r e s  de pac i en te s  em 
Unidades de Tratamento Intensivo, no 
período de primeiro de julho a 20 de 
agosto deste ano, e realizado o 
comparativo entre os hospitais da rede 
própria do Espirito Santo com os 
demais hospitais monitorados pela 
Epimed.

Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (02-09-2020) - 
Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


