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PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 000002/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o 
resultado da Chamada Pública em epígrafe, cujo objeto fora AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, realizado no dia 22 de janeiro de 2021, conforme abaixo: 
VENCEDORES: 
Ailton de Souza Jorge nos itens 10, 09 e 13 (banana terra, laranja doce e mexerica doce) no valor total de R$ 5.595,83 (cinco mil 
quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos). Augusto Josino de Almeida Pereira nos itens 07 e 06 (abóbora madura 
e mandioca) no valor total de R$ 5.697,00 (cinco mil seiscentos e noventa e sete reais). Edilson Ferreira da Silva nos itens 09 e 03 
(laranja doce e cebolinha verde), no valor total de R$ 2.141,40 (dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta centavos). Gerci 
Zucoloto nos itens 08, 10 e 04 (banana prata, banana da terra e couve), no valor total de R$ 11.765,57 (onze mil setecentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Jonas dos Santos Oliveira Catem nos itens 09 e 13 (laranja doce e mexerica doce), no 
valor total de R$ 4.103,20 (quatro mil cento e três reais e vinte centavos). José Carlos de Oliveira Silva nos itens 01, 03, 04 e 02 
(alface, cebolinha, couve e salsa), no valor total de R$ 5.805,31 (cinco mil oitocentos e cinco reais e trinta e um centavos). Maria Luiza 
Catein da Silva no item 12 (queijo branco), no valor total de R$ 8.745,66 (oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis 
centavos)  Neila Campos Figueiredo no item 14 (fubá), no valor total de R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais) .  Os itens  05, 
11, 15 e 16 (Tomate Longa Vida, Ovos de Galinha Caipira, Batata doce e Inhame Extra, sagraram-se desertos. Jerônimo Monteiro, 29 
de Janeiro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Presidente Substituta da CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PP acima citado, onde 
declara a empresa IDM ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME no valor unitário de R$ 
17,50.
ID: 2021.030E0500001.02.0001.

Adonias Ramos
Pregoeiro

Sedu e Redes Municipais de Ensino anunciam volta às aulas
Houve um consenso de retorno das aulas nas escolas das redes públicas Estadual e municipais até o dia 01 de março
Até o dia 01 de março acontece a volta às aulas nas redes públicas Estadual e municipais. A decisão foi anunciada, na manhã de 
ontem (28). Nas escolas estaduais, as aulas já começam na próxima quinta-feira (04), no formato presencial/híbrido (com 
revezamento de alunos) ou remoto, seguindo sempre as orientações do Mapa de Risco do Governo do Estado. Durante coletiva à 
imprensa, por meio da plataforma Zoom, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, junto aos secretários municipais de 
Educação da Grande Vitória e o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Vilmar Lugão de 
Britto, representando as demais secretarias municipais de Educação do Espírito Santo, falaram sobre esse alinhamento. Segundo 
Vitor de Angelo, o alinhamento e a tomada de decisão em conjunto são fruto de diálogo entre a Secretaria da Educação (Sedu) e os 
secretários municipais. O secretário de Estado da Educação destacou ainda que as decisões serão tomadas sempre observando 
os protocolos e tendo como referência a classificação do Mapa de Risco. “A decisão consensual entre as redes foi de que é muito 
importante voltar às aulas, cada um seguindo o seu modelo, respeitando os protocolos de saúde e as orientações que o Mapa de 
Risco nos dá”, explicou Vitor de Angelo. O presidente da Undime também reforçou a importância do diálogo entre a Sedu e os 
municípios nas tomadas de decisões. QUESTIONÁRIO - O questionário, de acordo com o presidente da Undime, foi elaborado 
em conjunto com a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) com foco em quatro eixos: de que forma as 
aulas voltarão; qual a proposta do município; as especificidades de cada município; e a aquisição dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI). “Todos os 78 municípios responderam ao questionário. Desses, 94% já instituíram seus comitês de retomada das 
atividades”, pontuou Vilmar Lugão de Britto. Todos os secretários municipais apresentaram o formato de aulas que será adotado 
para o retorno das atividades letivas neste ano de 2021, mostrando a necessidade e importância da presença do aluno no 
ambiente escolar ou participando das atividades escolares em outro formato. A secretária Municipal de Educação de Vitória, 
Juliana Rohsner, ressaltou que o alinhamento tem como base todos os protocolos necessários, acreditando nos apontamentos da 
ciência e com foco na preservação da vida. “Nosso maior objetivo é garantir a qualidade da aprendizagem”, comentou a secretária.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br

Canais de denúncias para ‘fura-filas’ na Vacinação contra Covid-19
As denúncias recebidas são encaminhadas para análise e resposta de áreas, como a Subsecretaria de Vigilância em 

Saúde
O Governo do Estado, junto à Secretaria da Saúde (Sesa) e à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), passa a disponibilizar 
à população capixaba canais de comunicação para receber denúncias específicas sobre pessoas fora dos grupos prioritários da 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19, que tenham sido imunizados indevidamente, os chamados “fura-filas”. Desde o dia 16 
de janeiro até a última terça-feira (26), com o início da Campanha de Vacinação no Estado, a Ouvidoria da Sesa já recebeu 44 
manifestações, entre denúncias (34) e reclamações (10). As denúncias recebidas são encaminhadas para análise e resposta de 
áreas, como a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Além disso, a Sesa definiu na última 
terça-feira (26), em reunião com membros do Ministério Público do Estado, a elaboração do termo de cooperação técnica para 
tratamento das reclamações e denúncias pertinentes às ações da vacinação. Para denúncias e reclamações, há ainda canais 
como o Sistema e-OUV, da Ouvidoria-Geral do Estado; o 0800 022 11 17; pelo site do Ministério da Saúde, no Atendimento ao 
cidadão; e pelo Disque Saúde 136 – tridígito gratuito do Ministério que registra manifestações no Sistema OuvidorSUS e 
encaminha para a rede de Ouvidorias do Brasil. PUNIÇÃO AO SERVIDOR - A Secretaria da Saúde publicou, na quinta-feira (21), 
a Portaria Nº 010-R, que dispõe sobre o exercício do poder disciplinar no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado, relativo à 
aplicação de vacinas para imunização contra a Covid-19. A Portaria traz dois principais objetivos, o de dá responsabilidade àqueles 
que aplicarem a vacina em um cidadão que não faz parte da população alvo e o de responsabilizar o servidor estadual da Saúde 
que não faz parte do púbico, que se vacine. Em ambas situações, as ações são suscetíveis à demissão. Há também a definição de 
ação ao usuário do SUS que estiver fora do grupo prioritário e receber a vacina contra a Covid-19 fora do calendário. Esses casos 
estarão sujeitos à responsabilidade civil e penal dos órgãos competentes. A portaria dá prazo de dez dias para que os municípios 
que participam do Programa Estadual de Vacinação editem normas disciplinares semelhantes. PROCESSO DE AUDITORIA 
NOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO - A Auditoria Estadual do SUS realizará inspeções para averiguar conformidade da aplicação 
das vacinas contra a Covid-19 no Estado, seja eles públicos ou privados. Dessa forma, a Gerência de Auditoria da Saúde irá 
determinar que as inspeções sejam feitas em todos os municípios e serviços para verificação do quantitativo de doses aplicadas, 
em quem foi aplicado e se vão ao encontro das determinações do Programa Nacional de Imunização e das resoluções Comissão 
Intergestores Bipartite do Espírito Santo. Durante o processo de auditoria, serão gerados relatórios com as informações para 
serem encaminhadas ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para definição da conduta, em caso de erros que sejam 
detectados. Será um trabalho permanente, enquanto estiver o cenário atual de escassez de doses disponibilizadas à Campanha.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br
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