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AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de “Convite”, tipo “menor preço 
por global”, para   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO 
PRÉDIO DA UBS PARADA CRISTAL EM BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO 
MONTEIRO-ES. DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE ENVELOPES: 25/01/2021 às 08h45min. DATA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: 25/01/2021. HORÁRIO: 09H. LOCAL DA 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/licitacoes. 
Informações adcionais podem ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 ou presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 08 de janeiro de 2021.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Conselho Gestor do Plano Espírito Santo - Convivência Consciente
Durante a primeira reunião, foram apresentados o cenário de 2020 e as perspectivas para 2021, além do 

decreto que institui o Conselho
O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na última quarta-feira (06), da primeira reunião de trabalho, por 
videoconferência, do Conselho Gestor do Plano Espírito Santo – Convivência Consciente. O encontro teve a participação 
da vice-governadora Jaqueline Moraes, de representantes das Secretarias de Desenvolvimento (Sedes); Governo (SEG); 
Economia e Planejamento (SEP); Mobilidade e Infraestrutura (Semobi); Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissional (Secti); e Fazenda (Sefaz), além da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o ES em Ação e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas  Empresas (Sebrae). O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos 
Kneip, frisou a importância desse diálogo aberto e transparente do Governo com a sociedade e do poder público com o 
setor produtivo, bem como as instituições mantendo a colaboração constante de todos para conduzir e debater 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. “Queremos elaborar uma agenda programada para ao longo do ano que seja 
produtiva e monitoramento constante de todas as ações previstas no Plano Espírito Santo – Convivência Consciente. 
Gostaria de ressaltar que a população também poderá opinar e participar conosco deste trabalho. Este é um diferencial do 
Estado do Espírito Santo, a oportunidade de debater de maneira ampla e democrática com toda a sociedade”, disse Kneip. 
A subsecretária de Estado de Gestão de Projetos da Sedes, Fabrine Schanwz, explicou mais sobre o documento balizador 
do Plano. “A partir dele, teremos chance de atualizar de maneira constante os dados, monitorar as entregas e prestar contas 
à sociedade. Nesta publicação estão presentes os princípios norteadores do Plano Espírito Santo, destacando que, de 
acordo com o nosso governador, as pessoas são a nossa prioridade, além das ações voltadas para o desenvolvimento e 
mais do que a recuperação econômica. Temos ainda os eixos de atuação do plano, detalhamento de cada um, com a 
relação de ações previstas”, afirmou. Ainda durante o encontro, o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto 
Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, apresentou os indicadores da pandemia trabalhados pelo IJSN e instituições 
parceiras, bem como o histórico da gestão de risco da pandemia no Espírito Santo. “O Espírito Santo tem se destacado 
como estado modelo na gestão da pandemia, mitigando os efeitos na saúde e também na economia. O resultado do PIB 
capixaba do terceiro trimestre já destaca que o Estado está tendo uma recuperação econômica em 2020, com crescimento 
de 10,3% em relação ao segundo trimestre. Desempenho superior ao brasileiro, que foi de 7,7%”, pontuou Lira. O diretor do 
IJSN também destacou alguns fatores portadores de futuro, que possibilitam ao Espírito Santo sair na frente na retomada 
do crescimento econômico. “O Espírito Santo conta com um equilíbrio fiscal e financeiro desde 2012, atestado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. Também é o primeiro Estado a instituir um Fundo Soberano, que poupa recursos 
provenientes do petróleo para as gerações futuras, numa visão de desenvolvimento sustentável. Temos uma ambiência 
favorável à atração de investimentos”, observou. "Lançamos o Plano Espírito Santo visando mitigar os impactos causados 
à sociedade capixaba e criamos diversas medidas que tiveram a colaboração da iniciativa privada. Agora vamos tocar os 
projetos, tornando realidade a previsão da geração de 100 mil empregos. Criamos o Conselho Gestor do Plano, no qual nos 
reuniremos para deliberar as ações para atingirmos as metas. Seguimos enfrentando, mas aprendendo a conviver com a 
pandemia do novo Coronavírus."  Renato Casagrande- Governador
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br

Tarifa do Transcol terá reajuste de 2,56% a partir deste domingo
O realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema, 

assinado em 2014
Começa a vigorar neste domingo (10) a nova tarifa do Sistema Transcol, que passa de R$ 3,90 para R$ 
4,00, um reajuste de 2,56%. O realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de 
concessão do sistema, assinado em 2014, que prevê reajustes anuais no mês de janeiro. Por 
determinação do governador Renato Casagrande, o índice de reajuste aplicado ficou abaixo da inflação 
acumulada, que fechou o ano em 4,31% (IPCA). A tarifa com desconto no domingo, passará de R$ 3,40 
para R$ 3,50 e o Bike GV passará de R$ 1,95 para R$ 2,00. O índice foi apresentado na reunião do 
CGTRAN, conselho que delibera sobre tarifa, na manhã desta quinta-feira (07), no auditório do 
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER). O conselho tem representantes do 
Governo, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. Atualmente, o Sistema Transcol opera com 
1,4 mil veículos na frota, aproximadamente 11,5 mil viagens diárias e 420 mil passageiros, por dia. Com 
tarifa única para todo o sistema, é possível ir de Setiba, em Guarapari, até Praia Grande, no município de 
Fundão, percorrendo cerca de 100 quilômetros. NOVOS ÔNIBUS - Dando continuidade à modernização e 
às melhorias do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória, a Secretaria de Mobilidade e 
Infraestrutura (Semobi) anuncia que serão adquiridos para o primeiro semestre de 2021 mais 200 
veículos 0km que passarão a integrar a frota do Sistema Transcol. Os novos veículos, todos com ar-
condicionado, fazem parte do processo de renovação de frota, iniciado em 2019, mas que precisou ser 
interrompido em 2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Ao todo, o sistema 
deve receber em torno de 600 novos veículos com ar-condicionado que irão operar nas linhas troncais até 
o final de 2022.
Atualmente, são 126 que operam com sistema de refrigeração, adquiridos em 2019, já equipados com wi-
fi.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br

Lei do Orçamento Anual 2021 do Governo do Estado é sancionada
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento de planejamento 

que prevê as receitas e despesas e os investimentos do Estado

O governador Renato Casagrande sancionou, ontem, a Lei do Orçamento Anual 
2021 do Governo do Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo (Ales). Com valor global de R$ 18,9 bilhões, sendo 4,3% menor em 
relação ao orçamento projetado para 2020 (R$ 19,7 bilhões), os recursos 
permitem à Administração Estadual manter investimentos em projetos e 
programas em todas as suas nove áreas estratégicas. Entre esses 
investimentos estão a construção, reforma e ampliação de hospitais, escolas, 
unidades policiais e prisionais, além de obras de saneamento, 
macrodrenagem, estradas e rodovias. A elaboração do orçamento geral do 
Estado e o controle de sua execução, além da coordenação do Planejamento 
Estratégico da Administração Estadual e o gerenciamento intensivo dos 
projetos estratégicos do Governo estão entre as atribuições da Secretaria de 
Economia e Planejamento (SEP). O Orçamento também prevê a realização de 
concursos públicos e processo seletivo em Secretarias e Órgãos com maior 
demanda de pessoal, podendo citar as Secretarias da Fazenda (Sefaz), 
Educação (Sedu) e Justiça (Sejus); polícias Civil e Militar; o Instituto de 
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e o Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN). Prazos e quantitativo de vagas para esses concursos são 
de competência de cada Secretaria e Órgão. RECURSOS DE CAIXA - Os 
recursos de Caixa do Governo do Estado disponíveis para o próximo ano são 
estimados em R$ 12,719 bilhões, sendo 5,14% menores do que os 
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020. Já para os demais 
Poderes e Órgãos independentes – Legislativo, Judiciário, Ministério Público, 
Tribunal de Contas e Defensoria Pública –, o valor global previsto na LOA 2021 
com recursos de Caixa chega a R$ 2,011 bilhões. LOA - A Lei Orçamentária 
Anual (LOA) é um instrumento de planejamento de curto prazo, que prevê as 
receitas e despesas e os investimentos do Estado para um exercício financeiro. 
É compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), tendo como objetivo demonstrar todos os recursos 
estimados (receita), assim como todos os desembolsos previstos (despesas) 
em um determinado exercício financeiro.
"Ainda estamos sob forte impacto causado pela pandemia do novo Coronavírus 
na arrecadação do Estado. Mas, a exemplo do que colocamos em prática ao 
longo de 2020, com planejamento e organização nas contas, nosso Governo 
seguirá realizando investimentos estratégicos, visando ao desenvolvimento 
sustentável, equilibrado e regionalizado do Estado e à qualidade de vida da 
população.” Álvaro Duboc - Secretário de Economia e Planejamento

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020

O Município de Linhares, Estado do Espírito 
Santo, através da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria Nº 
217/2020, de 10/12/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que 
fica determinado para o dia 12/01/2021 
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 
D E  P R E Ç O S ” .  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, 08 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Seger capacitará servidores municipais de 
Gestão de Convênios Inscrições para o 

treinamento devem ser realizadas até (08)
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos 
(Seger) promoverá, na segunda-feira (11), um 
treinamento on-line para os servidores municipais 
que atuarão na área de Gestão de Convênios. A 
capacitação abordará a legislação aplicável e os 
procedimentos atuais relacionados a convênios, 
além do passo a passo para efetuar o cadastro de 
novos usuários no Módulo de Convênios do Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) e de 
orientações sobre o Certificado de Registro 
Cadastral de Convenentes (CRCC) on-line. Para 
participar, os interessados devem enviar e-mail até 
hoje (08) para crcc.siga@seger.es.gov.br, com 
informações como nome, telefone, cargo e 
município. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-
01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br
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