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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, considerando solicitação de esclarecimentos, após manifestação do Setor de 
Tecnologia da Informação, torna pública a retificação e republicação do edital, na modalidade “Pregão Presencial”, para “Registro de 
Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS.” NOVA DATA DE ABERTURA: 19/01/2021. 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, 04 de janeiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2021

Entidade: PRODEST
Processo: 2019-VTP8G
Objeto: Registro de preços para aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, garantia, 
configuração e repasse de conhecimento.
Valor estimado: R$ 5.848.671,05
Acolhimento de proposta: 06/01/2021 às 08:00h até 20/01/2021 às 09:59h.
Abertura das propostas: 20/01/2021 às 10:00hs.
Abertura da sessão pública: 20/01/2021 às 10:00 h.
O certame será realizado por meio do Sistema SIGA, estando o edital disponível no endereço  www.compras.es.gov.br. 
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme instruções contidas 
no endereço www.compras.es.gov.br/cadastro-de-fornecedores.
E-mail de contato: pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-7158.

Vitória/ES 04 de janeiro de 2021.
Patricia Santos Lage

Pregoeira

2021 – Um ano para ter cuidado nas suas decisões financeiras
Iniciamos o ano de 2021 e continuamos ainda atentos às mudanças ocasionadas 
pelo ano de 2020 e pela pandemia que se iniciou. Os impactos econômicos para 
pessoas físicas e pessoas jurídicas ainda são sentidos e estão longe de acabar. Para 
as pessoas físicas, tivemos uma série de novos desafios, como a redução da 
remuneração por parte da população, tendo em vista os cortes de emprego e de 
jornada de trabalho, além da forte alta da inflação de produtos básicos e de 
primeira necessidade. Isso acabou por ocasionar um aperto financeiro em grande 
parcela da população, o que deverá causar redução no consumo no início do ano de 
2021, com a redução dos auxílios governamentais. Para as pessoas jurídicas, o 
ano de 2020 foi um divisor de águas na forma de vender, de se comunicar e 
também de como negociar prazos, prestações e recebimento de clientes. As 
vendas digitais dispararam e atingiram camadas da população antes não 
atingidas, o que mudou a forma do brasileiro de comprar. Esses aspectos 
acabaram por modificar formas de pagamento e necessidade de caixa das 
empresas e, com isso, temos uma nova lógica de tomada de decisões financeiras. 
Em 2021, teremos um cenário diferente no Brasil, provavelmente com taxa de 
juros Selic baixa com tendência de alta, inflação acumulada em 12 meses acima da 
taxa de juros e câmbio incerto. Assim, o poder de compra do brasileiro estará em 
queda, e as possibilidades de investimento com um alto nível de incerteza e 
provável baixo nível de rentabilidade. Dessa forma, as decisões tanto de consumo 
quanto de investimento terão de ser bem pensadas, para evitar precipitações e 
decisões equivocadas. O impacto disso para as empresas deverá ser um cenário 
econômico lento para o início do ano, com a população e as empresas esperando 
maior clareza financeira para a tomada de decisões e, consequentemente, 
postergando o consumo e o investimento. Portanto, ter uma reserva financeira 
tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, assim como reduzir despesas 
desnecessárias, podem ser uma boa pedida para o início de 2021.
Aziz Xavier Beiruth é Doutor e Mestre em Controladoria e Contabilidade pela 
Universidade de São Paulo. Professor Associado da Fucape Business School e Sócio 
de Finanças Corporativas da MCS Markup.
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