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Vice-governadora participa da posse da diretoria da ASCAMVES
Ao discursar para os vereadores dos 65 municípios associados, Jacqueline 

Moraes reafirmou a importância da Ascamves
A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou, na última sexta-feira 
(5), da Plenária Estadual dos Presidentes de Câmaras do Espírito Santo, realizada em 
Balneário Carapebus, na Serra. Jacqueline Moraes representou o governador Renato 
Casagrande na posse da nova diretoria da Associação das Câmaras Municipais e de 
Vereadores do Espírito Santo (Ascamves) para o biênio 2021-2022. Ao discursar para 
os vereadores dos 65 municípios associados, a vice-governadora reafirmou a 
importância da Ascamves como uma entidade forte para as representatividades no 
Estado. Ela também destacou o fato de a associação ser uma entidade capaz de 
estreitar o relacionamento das Câmaras com o Governo do Estado e a sociedade em 
geral. O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, também participou do 
encontro. Ele ressaltou a importância dos vereadores na promoção e fomento das 
atividades que envolvem o turismo. “Aproveito esta oportunidade para sugerir que 
seja criado em nosso Estado a Frente Parlamentar Municipal Pró-Turismo. O turismo 
no Espírito Santo representa cerca de 8% do PIB capixaba, uma atividade econômica 
sustentável e geradora de trabalho e renda e as Câmaras Municipais têm 
protagonismo na proposição de leis e ações de desenvolvimento econômico e social”, 
pontuou. Foram empossados como membros da Diretoria Administrativa para o biênio 
2021/2022 da Ascamves: Ver. Wagner Vieira França /Ver. Cezar Tadeu Ronchi Junior - 
diretor presidente e primeiro vice-diretor presidente; Ver. Joilson Broedel/ Ver. Davi 
Esmael – segundo vice-diretor presidente e diretor de Relações Institucionais; Ver. 
Leandro Gomes da Cruz/ Ver. Sandra Christina Neitzke - secretária Geral e secretário 
Adjunto; Ver. Sergio Angeli Lago/ Ver. Evanildo Jose Sancio - 1º diretor Financeiro e 2º 
diretor Financeiro; Ver. Vitor Martins Caprini/ Ver. Denis Amâncio – diretor 
Administrativo e diretor Adjunto.Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-
0 2 - 2 0 2 1 )  -  D i s p o n í v e l  e m  h t t p s : / / i o e s . d i o . e s . g o v . b r /

Governo divulga 45 propostas selecionadas para o Pitch Gov.ES
O Pitch Gov.ES foi lançado em julho de 2020 e recebeu 445 inscrições de 

projetos elaborados por startups de todo o País
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e 
da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes), divulgou, ontem (08), as 45 
propostas de startups que foram selecionadas para a Etapa II do Pitch Gov.ES. Todas as 
sugestões submetidas à chamada pública do programa passaram pela Análise de Mérito, 
que foi conduzida pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e validada por cada 
órgão público envolvido e pelo Núcleo Gestor do programa. Essa etapa consistiu na 
avaliação das soluções a partir de quatro critérios para a classificação: maturidade do 
estágio de desenvolvimento do interessado, modelo de negócio, equipe, compatibilidade 
e inovação e benefícios. Na segunda etapa do programa, prevista para a segunda 
quinzena de março de 2021, as empresas escolhidas terão de apresentar um pitch 
(defesa oral de cinco minutos) sobre a solução, durante videoconferência, para uma 
banca examinadora formada por membros do órgão responsável pelo desafio, pela 
coordenação do Pitch Gov.ES, além de especialistas convidados pela Seger e Fapes. As 
propostas aprovadas pela banca irão para a fase de testes, cuja duração é de seis meses, 
e receberão, juntas, investimentos de até R$ 500 mil, provenientes do Fundo Estadual de 
Ciência e Tecnologia (Funcitec). Caso as soluções testadas apresentem bons resultados, 
alcançando metas pré-estabelecidas, elas podem ser contratadas e implementadas pelos 
órgãos públicos. “O objetivo do Pitch Gov.ES é conectar governo e startups para, juntos, 
buscarmos as melhores respostas para os desafios da gestão pública. O programa teve 
445 propostas inscritas e, desse total, 45 seguem para a avaliação da banca 
examinadora. Em breve, saberemos quais delas receberão investimentos para a 
testagem da solução”, destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
Lenise Loureiro. Segundo o diretor-presidente da Fapes, Denio Rebello Arantes, a 
iniciativa representa uma ação efetiva e que mostra o compromisso da atual 
Administração com a inovação. "Com o edital do PitchGov.ES, estamos incentivando a 
conexão do mundo do serviço público, considerado lento, duro e burocrático, com a 
realidade ágil, inovadora e cheia de alternativas das startups", pontuou Arantes. “O 
PitchGov deixará a marca cultural da inovação, na intenção de que se perpetue pelo 
serviço público, de forma a se construir uma cultura que não apenas identifique os 
problemas, mas que também busque as soluções", enfatizou Arantes. O PROGRAMA - O 
Pitch Gov.ES foi lançado em julho de 2020 e recebeu 445 inscrições de projetos 
elaborados por startups de todo o País, para solucionar desafios enfrentados em diversas 
áreas da gestão pública do Executivo Estadual, tais como Educação, Saúde, Segurança 
Pública, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
Gestão Pública, Impacto Social e Cultura, bem como desafios de outros Poderes.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-02-2021) - Disponível em 
h t t p s : / / i o e s . d i o . e s . g o v . b r /

Assinado contrato para Projetos do Centro de Perícia Técnico-Científica
A ação faz parte do “Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no 

Espírito Santo”, iniciativa do Governo coordenada pela SEDH
O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, ontem (08), o contrato para 
elaboração de Projetos Executivos do Centro Integrado de Perícia Técnico-
Científica. A ação de estruturação e fortalecimento do sistema de Segurança Pública 
faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. A construção da sede 
integrada de Perícias está prevista para ser iniciada em 2022. A nova sede deverá 
adotar soluções para uma edificação inteligente, além de critérios de 
sustentabilidade e atender a todas as normas de acessibilidade. A previsão é de que 
a empresa responsável elabore e entregue os projetos em um prazo de seis meses. 
A ação faz parte do “Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo”, 
iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos 
(SEDH), que conta com financiamento do Banco Interamericano (BID) e tem como 
um dos objetivos específicos aumentar a efetividade no controle e investigação de 
crimes violentos. “Esse Centro vai trazer muito mais dignidade para as pessoas que 
procuram as atividades da polícia técnico-científica em seu momento de angústia, 
bem como tranquilidade para os profissionais que exercerão, também com mais 
dignidade, suas atividades dentro desse Centro. É um momento de reconstrução da 
Segurança Pública”, disse o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social, coronel Alexandre Ramalho. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy 
Arruda, completou: “A Polícia Civil agradece imensamente a possibilidade de termos 
um Centro de Polícia Técnico-Científica dentro das diretrizes do Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida. Estamos também trabalhando em inovações e 
realizando investimentos preparatórios para a chegada desse Centro, com 
investimentos na ordem de R$ 17 milhões em aparelhagem para a Polícia Técnico-
Científica”, pontuou. O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro 
Duboc, explicou que a assinatura da contratação do projeto é mais uma importante 
iniciativa no âmbito do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Ele lembra 
que, na sua primeira gestão, entre 2011 e 2014, o governador Renato Casagrande 
já havia tomado a decisão de fortalecer esse setor, realizando o maior concurso para 
o ingresso de peritos criminais. “Agora, damos mais um passo importante que 
refletirá na redução da impunidade com a produção de provas científicas. A Polícia 
Civil possui uma equipe muito qualificada de peritos criminais e essa entrega 
proporcionará uma melhor condição de trabalho e de acolhimento das famílias que 
utilizam os serviços da Polícia Técnico-Científica. Paralelamente, estamos fazendo 
investimentos importantes em equipamentos e tecnologias para todos os 
laboratórios da SPTC.”, lembrou Duboc, que atua como coordenador-executivo do 
Programa Estado Presente. O Centro será implantado em terreno cedido pela 
Prefeitura de Vitória e localizado na Avenida Fernando Ferrari, importante corredor 
que coleta e distribui os fluxos de veículos, possibilitando atender à população da 
Região Metropolitana da Grande Vitória. “Para nós é uma satisfação poder colaborar 
nesse projeto, com a Prefeitura de Vitória cedendo a área, e eu tenho certeza de que 
será uma área de excelência. O resultado desse esforço conjunto será uma redução 
dos índices de criminalidade. Colocamos a Prefeitura de Vitória à disposição nesta e 
em outras batalhas”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2021, 
Processo Administrativo Nº. 035069/2020, objetivando AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
URBANOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. Passando a abertura para às 09:30 horas do dia 25 
de fevereiro de 2021. Edital Retificado pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou no Setor 
de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 09 de fevereiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA DE 
PREÇOS Nº 018/2020

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 tendo em vista a 
DESCLASSIFICAÇÃO das Propostas de 
Preços de todas as empresas na TOMADA 
DE PREÇOS Nº 018/2020, cujo objeto é a 
contratação de empresa, para executar as 
obras de Reforma do Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social – 
CREAS do Bairro Interlagos, neste 
Município, e com base no § 3º, Artigo 48 da 
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, esta Comissão FIXA  o prazo 
de 08 (oito) dias úteis, para apresentação 
de  nova s  P r opo s t a s  de  P r e ço s , 
devidamente protocoladas, ou seja no dia 
26/02/2021 às 08:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Linhares, sito à 
Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, 
Linhares-ES. Os autos encontram-se com 
vistas franqueadas. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600017.01.0007.

Linhares-ES, 09 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

Estado recebe novo lote com 54,4 mil doses da 
vacina contra a Covid-19

As equipes da Central Estadual de Rede de Frio 
farão a separação dos lotes que serão distribuídos 

para as Regionais de Saúde
O Governo do Estado recebeu, no último domingo (07), 
um novo lote de vacinas para imunizar a população 
contra o novo Coronavírus (Covid-19). As 54.400 doses 
da vacina Sinovac/ Butantan chegaram ao Espírito Santo 
entre 07 e 08h30. As equipes da Central Estadual de 
Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa) fizeram a 
separação dos lotes que serão distribuídos para todas as 
Regionais de Saúde. Conforme a coordenadora do 
Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, 
ontem (08) e hoje (09), foi iniciada a distribuição de parte 
das doses dos trabalhadores da saúde, que tem sido 
atendidos de forma escalonada na medida em que as 
doses estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde. 
“Juntamente com a remessa dos trabalhadores da 
saúde, iniciaremos a distribuição de parte das segundas 
doses da CoronaVac”, disse. DADOS DA VACINAÇÃO - 
Todos os dados sobre vacinas recebidas, distribuídas e 
aplicadas no Estado já estão disponíveis no site 
Coronavírus (www.coronavirus.es.gov.br). Além dos 
números atualizados diariamente, a página conta com 
um painel interativo com detalhes sobre a imunização, 
como o total de doses enviadas para cada município, a 
distribuição por grupo prioritário e o percentual de 
distribuição em cada grupo: https://coronavirus.es.gov. 
br/painel-vacinacao Vale destacar que o painel não exibe 
informação de doses aplicadas por município ou 
cobertura vacinal. Para isso, vale acessar o site 
https://localizasus.saude.gov.br/ para conferir dados 
sobre doses aplicadas por estados e municípios. A 
vacinação contra a Covid-19 no Brasil foi iniciada no dia 
18 de janeiro, quando o Espírito Santo recebeu 101.320 
mil doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, 
enviada pelo Ministério da Saúde. 
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-02-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/


