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 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2020

CÓDIGO CIDADES: 2020.061E0700001.01.0047
O Município de Santa Leopoldina torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2020 nos termos 
da Lei nº. 10.520/02 - Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 40MPA E 
BOMBA ESTACIONÁRIA COM LANÇA E MANGOTE. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 08h30min, do dia 
13/11/2020 no Protocolo Geral da Prefeitura. Edital completo disponível em www.santaleopoldina.es.gov.br. Contato 
através do tel: (27)3266-1016 ou pelo e-mail licitacao@santaleopoldina.es.gov.br. Processo adm. 000503/2020 
oriundo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Santa Leopoldina/ES 30/10/2020.
LEOMAR LAURETT

Pregoeiro

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em função da impugnação impetrada pela empresa “CIRÚRGICA MOSQUEIRA 
LTDA” torna pública a SUSPENSÃO do “Pregão Presencial”, para “Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para 
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS 
MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, 
NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES”.  Informações adicionais podem ser obtidas via email 
pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 30 de outubro de 2020.
Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

O Município de Marataízes - ES através do seu Pregoeiro torna público a SUSPENSÃO "Sine Die" do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 000032/2020, Processo Administrativo Nº. 007807/2020, objeto:  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO, PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E AQUISIÇÃO DE 
MOURÕES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Marataízes - ES, 30 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0010/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor preço 
global, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de rede IP e Ethernet incluindo 
garantia de 60 meses. O Edital pode ser obtido acessando o site: www.compras.es.gov.br ou através do endereço de 
email: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-7158.
Processo: 2020-D1Q08
Abertura: 17/11/2020 às 10:00hs.
Vitória/ES 30 de outubro de 2020.

Comissão de Licitação
PRODEST 

AÇÕES DE GOVERNO
Governador: políticas públicas para melhores resultados

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou do 4º Encontro da Coalizão de Gestão de 
Pessoas no Setor Público.
Não adianta a gente querer trabalhar sozinho, por isso precisamos ter uma equipe qualificada. Ter 
continuidade é fundamental. Na gestão fiscal, desde 2012 quando governei o Espírito Santo “pela 
primeira vez, tivemos a nota máxima do Tesouro Nacional e permanecemos assim desde então. Em 
2011 iniciamos uma crescente na educação e neste ano assumimos o primeiro lugar no Ideb do Ensino 
Médio. Na gestão de pessoas temos que buscar resultados. Pagamos por resultados na educação, pois 
é importante partilhar com os servidores o desempenho de cada escola. Temos garantia do controle 
vegetativo da folha e buscamos manter a Nota A na gestão fiscal.

Renato Casagrande – Governador
“Quero redimensionar o tamanho sociedade possa ser bem atendida e do Estado. Aprovamos uma lei 
do agora queremos avançar na área da teletrabalho durante a pandemia. Já Segurança Pública. Aqui 
no Espírito estamos usando a tecnologia para Santo fazemos um grande número eficiência do serviço 
público desde de capacitação dos gestores e queo ano passado e agora estamos nos remos ampliar. 
Tomei a decisão de aprofundando por conta do momento criar uma carteira de PPPs, pois alivia que 
vivemos. O pagamento por re- o tamanho das nossas obrigações”, sultados é fundamental para que a 
acrescentou.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, no dia (29), do 4º Encontro da 
Coalizão de Gestão de Pessoas no Setor Público, realizado pela Fundação Lemann, Fundação Brava, 
Instituto Humanize e República.Org. Também participaram, de forma virtual, os governadores do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite; do Maranhão, Flávio Dino; de Pernambuco, Paulo Câmara; de Minas 
Gerais, Romeu Zema, do Pará, Helder Barbalho; além dos vice-governadores do Sergipe, Eliane 
Aquino; de São Paulo, Rodrigo Garcia; e do Ceará, Izolda Cela.
O evento busca pensar os desafios, discutir propostas e aprender com as melhores práticas nacionais 
e internacionais relacionadas à reforma do serviço público. Em sua participação, o governador 
Casagrande destacou a necessidade de continuidade no serviço público para a obtenção de 
resultados.

“Não adianta a gente querer trabalhar sozinho, por isso precisamos ter uma equipe qualificada. Ter 
continuidade é fundamental. Na gestão fiscal, desde 2012 quando governei o Espírito Santo pela 
primeira vez, tivemos a nota máxima do Tesouro Nacional e permanecemos assim desde então. Em 
2011 iniciamos uma crescente na educação e neste ano assumimos o primeiro lugar no Ideb do Ensino 
Médio. Na gestão de pessoas temos que buscar resultados. Pagamos por resultados na educação, pois 
é importante partilhar com os servidores o desempenho de cada escola. Temos garantia do controle 
vegetativo da folha e buscamos manter a Nota A na gestão fiscal”, observou o governador capixaba.
Em sua fala final, Casagrande comentou ainda a importância do uso da tecnologia, do teletrabalho e da 
remuneração por resultados.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (30-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0033
O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 11/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação e instalação de sistemas de vídeo monitoramento através 
de câmera de vigilância em vias públicas na sede do Município de Dores do Rio Preto e nos Distritos de Mundo Novo e 
Pedra Menina.
Vencedor: G de Oliveira Tecnologia ME.
Valor: R$ 58.800,00
Dores do Rio Preto, 30/10/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

COMPANHIA INDEPENDENTE DE MISSÕES ESPECIAIS
Governador autoriza construção de quadra poliesportiva na Cimesp

A quadra será destinada às práticas de futebol de salão, basquete e vôlei, e contará com 
cobertura em telha termo acústica.
O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã da última quarta-feira 
(28), a Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva na sede da 
Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), antigo Batalhão de Missões 
Especiais (BME), localizada no bairro Jardim América, em Cariacica. Serão investidos R$ 
1.782.521,90 na obra que será executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias 
(DER-ES) e tem prazo de conclusão de cinco meses.
Durante a solenidade, o governador cumprimentou todos os profissionais por ocasião do 
Dia do Servidor Público, celebrado neste dia 28 de outubro, e A estrutura da Companhia 
Independente de Missões Especiais vai ficar muito adequada e caminhando para ser 
comentou sobre a atuação da unidade. novamente o BME. Estamos contratando policiais da 
reserva para que possamos ter um efetivo maior e daqui “Estamos enfrentando um ano 
muito uns dias a gente vai conseguir recuperar o que foi o BME. A Cimesp já trabalha muito 
bem, mas queremos que difícil e que mostra a importância do aqui volte a ser um Batalhão 
para que possamos fortalecer o efetivo e esse trabalho. O BME tem grande atuação no 
serviço público na vida das pessoas. A no enfrentamento à criminalidade e na manutenção 
da ordem no Espírito Santo.
RenatoCasagrande - Governador Na Cimesp, que ainda era BME em
2013, as conquistas mais importantes foram através do diálogo e do equilíbrio. Hoje 
estamos dando Ordem de Serviço para essa quadra e na próxima semana vamos assinar o 
contrato da reforma desse prédio”, antecipou.
Casagrande também sublinhou a importância de uma integração cada vez maior das forças 
de segurança na obtenção de melhores resultados na área. “Quero destacar o trabalho das 
nossas forças policiais integrado com as guardas municipais e com as Polícias Federal e 
Rodoviária Federal. Temos tido operações com muitos resultados, como a apreensão de 
drogas e de armas pesadas. Precisávamos de um trabalho mais forte do Governo Federal no 
que tange a entrada de armas e munições no Estado, mas nós não podemos ficar parados. 
Criamos a Desarme para identificar e inibir a entrada de armas e munições”, lembrou.
O governador reforçou ainda a necessidade da continuidade de políticas públicas. “Pegamos 
a área da segurança destruída em 2011. Criamos o Programa Estado Presente e fomos 
reduzindo a criminalidade ano a ano.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (30-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

BILHETE ÚNICO METROPOLITANO
CartãoGV: Banescard passa ser meio de pagamento para recargas

O CartãoGV é para uso nos sistemas de ônibus do Transcol e nos municipais de Vitória e Vila Velha.
Clientes Banestes agora contam com mais uma facilidade na hora de realizar a recarga do CartãoGV, o 
Bilhete Único Metropolitano. O banco assinou uma nova parceira com a empresa de transportes GVBus, que 
também passa a receber o cartão Banescard como meio de pagamento para recargas.
O CartãoGV é para uso nos sistemas de ônibus do Transcol e nos municipais de Vitória e Vila Velha. A compra 
de créditos nos postos de atendimento para recarga pode ser feita por clientes que têm o CartãoGV do tipo 
Cidadão (Passe Fácil, Siga Vitória e Popular) e Estudante.
É importante ressaltar ainda que, desde janeiro deste ano, os correntistas do Banestes também podem 
efetuar a recarga do CartãoGV, por meio do Aplicativo Banestes. Para isso, ao acessar o App Banestes, já 
habilitado no smartphone, basta clicar em "Menu" e depois na opção "Cartão GV".
O usuário deverá inserir o número do cartão, localizado no verso do plástico, e salvá-lo para recargas 
futuras.
Com a ampliação da rede de abrangência, tanto para compras on-line quanto em estabelecimentos 
comerciais físicos, agregamos ainda mais valor ao Banescard e trazemos mais facilidades para os clientes 
Banestes.
José Amarildo Casagrande - Diretor-presidente do Banestes
Em seguida, é só informar o valor e digitar a senha da conta para concluir a operação. O prazo máximo para 
os créditos estarem disponíveis para uso é de 24 horas.
Além disso, o cliente Banestes poderá cadastrar mais de um cartão para recarga por meio do App. Por 
exemplo, poderá colocar também créditos no passe escolar do filho.
MODERNIZAÇÃO DO BANESCARD - Em agosto deste ano, o banco Banestes e a Visa anunciaram a 
formalização de uma parceria para o embandeiramento do cartão Banescard. O projeto de modernização 
incorpora a bandeira VISA aos cartões Banescard, que passarão a ter ampla aceitação nacional e mundial, 
em mais de 65 milhões de estabelecimentos comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior.
O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, explica que a mudança tem como foco a 
melhoria da experiência dos clientes." Com a ampliação da rede de abrangência, tanto para compras on-line 
quanto em estabelecimentos comerciais físicos, agregamos ainda mais valor ao Banescard e trazemos mais 
facilidades para os clientes Banestes ", destaca.
Os cartões Banescard com a bandeira Visa começarão a ser distribuídos a partir do segundo semestre de 
2021. Os clientes não precisarão solicitar a troca. Os novos cartões serão emitidos automaticamente e 
enviados aos clientes.
Para mais informações sobre o CartãoGV, acesse a página oficial do serviço da Companhia Estadual de 
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) www.cartaogv.com.br

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (30-10-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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