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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - 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 “AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DA 
MUNICIPALIDADE, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 14-2020, ONDE SAGRARAM-SE FRACASSADOS, PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.” DATA DE ABERTURA: 10/11/2020. 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, 20 de outubro de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Nova realidade é destaque na VI Semana Estadual de TIC

Casagrande também mencionou o uso do sistema e-Docs, desenvolvido pelo Prodest e outros órgãos 
estaduais.
A VI Semana Estadual de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) teve início ontem (19) com 
um foco direcionado para a nova rotina, criada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Neste 
ano, o evento adotou, pela primeira vez, o formato on-line em todos os debates e palestras. A abertura 
teve as presenças do governador Renato Casagrande; do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Marcos Pontes; e do diretor presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do Espírito Santo (Prodest-ES), Tasso Lugon.
Em sua fala, o governador pontuou a importância do evento e de que a VI Semana TIC é um exemplo 
de que a administração pública está se adaptando à nova realidade. Casagrande também mencionou o 
uso do sistema e-Docs, desenvolvido pelo Prodest e outros órgãos estaduais, que permite a criação e a 
tramitação de documentos e processos on-line, contribuindo para a manutenção dos serviços públicos 
mesmo durante a pandemia.
Temos que nos adaptar à nova realidade e prestando serviço dentro desse novo protocolo, por isso 
essa Semana precisava ser realizada. Os serviços públicos não pararam. Quase todos trabalharam de 
casa durante a pandemia e com o sistema e-Docs demos conta de realizar as tarefas administrativas e 
até o fim do ano teremos um governo sem papel. Isso nos prepara para desenvolvermos cada vez mais 
nossa carteira de serviços digitais”, afirmou o governador.
Casagrande mencionou o investimento em tecnologia para facilitar as reuniões virtuais e evitar gastos 
com combustíveis e diárias de servidores. Também lembrou do investimento feito na rede de fibra 
óptica governamental que contempla Vitória, Serra, Vila Velha, Viana, Cariacica e Guarapari. A 
intenção é que essa infraestrutura seja expandida para outras regiões do Estado.
Com a pandemia, as reuniões presenciais passaram a ser exceções. O Governo do Estado tem 
investido em tecnologia para melhorar o atendimento à população. Tomamos a decisão de ampliar o 
teletrabalho, desde que se tenha capacidade de acompanhar a produtividade desse trabalho. O 
Detran, por exemplo, não parou nenhum serviço na pandemia. Estamos também investindo em 
infraestrutura: ampliando a rede de fibra ótica na Região Metropolitana e preparamos uma expansão 
para o norte e o sul do Estado, levando fibra ótica para todas as repartições públicas”, adiantou.
O diretor presidente do Prodest reforçou que a VI Semana TIC tem como foco debater assuntos que 
mostram como o setor de TI é fundamental para o Poder Público melhorar o serviço prestado à 
população. Ele também disse que o compartilhamento de experiências é indispensável para aplicar o 
conhecimento. “Debates e reflexões nos ajudam a evoluir e a perceber como a mudança nos traz 
desafios. Precisamos debater o futuro pós-pandemia, porque a tecnologia é cada vez mais importante 
na construção de políticas públicas”, acrescentou Tasso Lugon.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO DE ANÁLISE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO FINAL 
DE HABILITAÇÃO DA TP 10/2020

O Município de Dores do Rio Preto/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do 
Julgamento de Análise de Recursos Administrativos e Julgamento Final de Habilitação da Tomada de Preços 
10/2020. Registra-se que após apreciados as Razões e Contrarrazões apresentadas pelas empresas e após emitido o 
resultado final pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, foram HABILITADAS as seguintes empresas: 
V M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Abertura dos Envelopes de Propostas Comerciais: às 09:00hs do dia 23/10/2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Dores do Rio Preto.

Dores do Rio Preto/ES, 20/10/2020

Helder Carelli do Couto
Presidente da CPL

AULAS PRESENCIAIS
Convívio com colegas e professores potencializa aprendizado dos estudantes

De acordo com a Sedu, os alunos que optaram em estar nas escolas demonstraram 
empolgação.
Mesmo em poucos dias de retorno das atividades presenciais nas escolas da Rede Pública 
Estadual, os alunos que optaram em estar nas escolas já demonstram empolgação com a 
continuidade dos estudos em sala de aula. A aluna Lydia Athaíde Henriques Reis (foto), do 
Centro Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral (CEEMTI) Professor Fernando Duarte 
Rabelo, em Vitória, destaca que o convívio tem sido importante para aprender mais.
A estudante Rayna de Paula, do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo 
Integral (CEEFMTI) José Leão Nunes, em Cariacica, também prefere as atividades presenciais. 
“Decidi voltar às aulas presenciais porque eu me senti segura com a forma que a escola se 
adaptou, foi tudo planejado com a Secretaria de Saúde. Não foi fácil me adaptar ao ensino 
remoto. Também optei em retornar pois estava com muitas saudades dos professores, 
funcionários e de todos os colegas”, afirmou.
"Eu voltei para as aulas presenciais e eu estou muito feliz em ver meus amigos e professores de 
novo e de poder aprender ainda mais, pois eu acho que nada substitui o convívio em sala de 
aula, bem como o contato presencial e o carinho que a gente pode ter, mesmo a distância. 
Estamos seguindo à risca todos os protocolos de segurança de não contaminação do vírus: 
mantendo distanciamento, sempre higienizando as mãos, passando álcool em gel e estamos 
sempre de máscara, fazendo a troca a cada três horas. Estamos cuidando uns dos outros.
Lydia Athaíde Henriques Reis
Aluna do CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabelo

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

SEGURANÇA PÚBLICA
Governador participa de reunião do Conselho Estadual de Segurança

A reunião contou com a presença de representantes de todos os órgãos integrantes e do 
governador Renato Casagrande
O Governo do Espírito Santo realizou, na manhã do dia (19), a primeira sessão ordinária 
do Conselho Estadual de Segurança Pública (Coesp), que é presidido pelo secretário de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho. A reunião 
contou com a presença de representantes de todos os órgãos integrantes e teve ainda 
participação do governador Renato Casagrande. O encontro foi realizado por meio de 
videoconferência.
O Coesp foi instituído pelo Estado.

Muito importante que a gente possa normatizar e tornar uma rotina as reuniões do 
Conselho. O período de pandemia fez com que a gente tivesse que mudar muito nossas 
rotinas. Bom que os órgãos e instituições de todos os Poderes, além da sociedade civil, 
possam estar discutindo aqui a segurança pública, que é um conceito complexo e não 
deve ser encarado como uma operação policial. Não podemos depositar o peso somente 
nos ombros das forças de segurança e no trabalho desses profissionais. Não tem faltando 
esforço da nossa parte.

Renato Casagrande - Governador o Executivo Estadual vem realizando investimentos 
para equipar melhor as forças de segurança. “Estamos adquirindo novas viaturas, 
armamento, contratando novos profissionais e realizando a valorização salarial. Ao final 
do nosso primeiro governo, deixamos a segurança muito mais estruturada e agora 
pegamos as instituições da mesma forma que encontramos em 2011. Tenho me reunido 
quinzenalmente com a cúpula da segurança, além da reunião mensal do Programa Estado 
Presente, onde ouvimos os delegados e comandantes. Nada disso substitui o Conselho, 
pois tem a participação da sociedade civil que precisa estar em sintonia, cobrando e 
sendo parceira. A sociedade tem papel fundamental nas denúncias e no papel que a gente 
precisa”, afirmou o governador.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social foi quem conduziu a reunião que durou 
cerca de duas horas e terminou com algumas definições estruturais e do Estatuto do 
Coesp. Esse foi o primeiro passo do Conselho que coloca o Espírito Santo na linha da 
política nacional que trata do tema.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 013/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 22/10/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
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, 20 de outubro de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CP
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE, pessoa jurídica de direito 

privado de utilidade pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida 

Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como 

gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna público a realização do processo de 

contratação de empresa médica para especialidade de Neurologia Clínica adulto e pediátrica.

Prazo limite para recebimento de propostas: 04/11/2020, até às 17h.

Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br

Telefone: (27) 2121-3785

Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br


