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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - RETIFICADO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna pública a reabertura da licitação, na modalidade “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.” DATA DE 
REABERTURA: 24/11/2020. HORÁRIO DE REABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE REABERTURA: Dependências da Prefeitura 
Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital Retificado 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, 10 de novembro de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Atendimento Educacional identifica alunos com múltiplas inteligências

As escolas da Rede Estadual contam com professores do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) em Altas Habilidades/Superdotação, que identificam 
estudantes com indícios em Altas Habilidades a partir da sondagem e 
identificação, que ocorrem por meio do acompanhamento realizado no 
contraturno escolar, para potencializar as habilidades e os talentos dos alunos.
É o caso de Guilherme Rosa, da 1ª série do Ensino Médio, estudante da Escola 
Estadual de Ensino Médio (EEEM) Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória, 
que vem chamando atenção da professora Simone Clarindo.
Segundo a professora, Guilherme Rosa é um autodidata, com múltiplas 
inteligências. “Ele é um aluno que tem uma gigante habilidade em arte. Constrói 
protótipos com sucatas, além de tocar vários instrumentos, como sopro, e ainda 
tem uma voz encantadora”, contou Simone Clarindo.
O estudante Guilherme Rosa disse que faz o que sente vontade e que gosta de 
tudo um pouco. “O que mais gosto de fazer não é somente desenhar, pintar, 
cantar, tocar ou qualquer outra coisa. Faço somente o que dá vontade de fazer, 
gosto sempre de um pouco de cada coisa. Nunca imaginei e até hoje ainda não me 
imagino em algo grande, nem mesmo pensei que teria
altas habilidades em alguns quesitos, mas pela professora Simone e toda a 
assistência que tive por meio dela nos seus tempos livres ou ocupados, comecei a 
desenvolver as minhas técnicas para uma possível divulgação e incentivo do meu 
trabalho”, afirmou.
O dia 20 de novembro é lembrado pelo Dia da Consciência Negra e Guilherme Rosa 
já se antecipou e produziu um vídeo sobre o tema, com todo seu talento e 
sensibilidade.
O que mais gosto de fazer não é somente desenhar, pintar, cantar, tocar ou 
qualquer outra coisa. Faço somente o que dá vontade de fazer, gosto sempre de 
um pouco de cada coisa. Nunca imaginei e até hoje ainda não me imagino em algo 
grande, nem mesmo pensei que teria altas habilidades em alguns quesitos, mas 
pela professora Simone e toda a assistência que tive por meio dela nos seus 
tempos livres ou ocupados, comecei a desenvolver as minhas técnicas para uma 
possível divulgação e incentivo do meu trabalho.
Guilherme Rosa - Estudante da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual do 
Espírito Santo
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICADO
A  S E C R E TA R I A  D E  E S TA D O  D E 
DESENVOLVIMENTO – SEDES, CNPJ 
04.215.397/0001-90, torna público que 
REQUEREU da SEMMA, através do 
Processo nº 26.340/2009, a renovação da 
Licença Municipal de Operação – LMO nº 
047/2016, para o loteamento Polo 
Empresarial Cercado da Pedra, situado na 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, município da 
Serra - ES.

AÇÕES DE GOVERNO
Governo do Estado entrega 106 

novas viaturas à Polícia Militar

O Governo do Estado realizou, na manhã 

do dia (9), a entrega de 106 novas viaturas 

para a Polícia Militar do Espírito Santo. As 

radiopatrulhas estão todas equipadas e 

prontas para auxiliar a sociedade capixaba 

em todas as regiões. Os veículos serão 

utilizados no patrulhamento preventivo, 

interação comunitária e repressão 

criminal.
Os veículos contam com os equipamentos 

mais modernos disponíveis para uma 

r a d i o p a t r u l h a ,  c o m o  r á d i o s 

comunicadores digitais, sinalizadores em 

led, sirene no compartimento do motor, 

cofre para transporte de conduzidos com 

porta de segurança em casos de sinistros, 

além de segunda bateria, para maior 

eficiência elétrica.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (10-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

REDE DE SAÚDE
Covid-19: Governo trabalha com 
responsabilidade e planejamento

O desafio de enfrentar a pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19) tem sido encarado pela 
Secretaria da Saúde (Sesa) com muita estratégia. 
No início de janeiro, quando o País começou a ouvir 
falar de uma nova doença que surgia na China e 
crescia pelo mundo, a equipe da Sesa realizou a 
primeira reunião sobre o assunto.
OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS - Com a criação do 
Centro de Operações Estratégicas (COE), foi 
elaborado o Plano de Contingência do Estado do 
Espírito Santo para a Infecção Humana (COVID-19) 
pelo novo Coronavírus – SARS CoV2. Coordenado 
pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, o 
documento sofreu diversas atualizações ao longo 
da pandemia. O plano tem como objetivo promover 
a redução do risco de contaminação da doença, 
além de ser um instrumento de gestão com normas 
concretas e orientadas para organizar, agilizar e 
uniformizar as ações para a preparação e resposta 
de emergência. No documento, constam os 
hospitais de referência para atendimento aos casos 
suspeitos e confirmados e ações, como critérios de 
remoção dos pacientes,  or ientações aos 
profissionais de saúde que atuam nos hospitais, 
orientações sobre notificação aos municípios e 
definição do Laboratório Central de Saúde Pública 
do Espírito Santo (Lacen) como o responsável pelas 
análises das amostras enviadas pelas unidades de 
saúde, por exemplo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-
1 1 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 010/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação 21 de dezembro de 2020
na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
010/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para executar serviços de 
manutenção dos Pátios das Escolas 
Públicas Municiapais, 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 
P re fe i tu ra  Mun ic ipa l  med iante  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 : 
2020.042E0600008.01.0019

Linhares-ES, 10 de novembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

OBRAS
Governador autoriza reforma em 

mais três unidades da PMES

O governador do Estado, Renato 

Casagrande, esteve, na manhã do último 

sábado (07), em três companhias de 

Polícia Militar, onde assinou as ordens de 

serviço para a reforma das unidades, 

localizadas nos municípios da Serra e Vila 

Velha.
“Estamos fazendo um conjunto de 

investimentos robusto na segurança 

pública. Assumimos em 2011 com a área 

de segurança pública desorganizada, sem 

investimentos, sem viaturas, sem 

armamento, sem efetivo e sem condições 

de fazer o enfrentamento à criminalidade. 

Dentro do Programa Estado Presente em 

D e f e s a  d a  V i d a  fi z e m o s  u m a 

reestruturação. Voltamos agora em 2019 e 

encontramos a mesma situação e estamos 

reestruturando novamente”, afirmou o 

governador Casagrande.
A primeira Ordem de Serviço foi assinada 

na 5ª Companhia do 4º Batalhão da PMES, 

localizada no bairro São Torquato, em Vila 

Velha. No local, serão executadas obras de 

demolição, reforma da unidade.
“Estamos dando importantes ordens de 

serviço para reforma de companhias de 

polícias para que nossos militares possam 

t e r  e s t r u t u ra  a d e q u a d a  p a ra  o 

enfrentamento ao crime. Não podemos 

admitir que nossos militares trabalhem em 

locais sem condições físicas. Valorizar o 

trabalho do militar também passa por dar 

uma melhor estrutura, uma melhor 

condição para exercer sua profissão.”
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (10-11-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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