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EXTRATO DE CONTRATO - 2° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 142/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI.  CNPJ: 34.262.928/0001-66.  
ENDEREÇO: Rua Coronel Lincon Vieira de Resende - CEP:29.305-160. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a 
Cláusula 6ª, conforme solicitado por meio do Processo Administrativo nº 883 de 12 de Fevereiro de 2021.  PRAZO PRORROGADO: 
Fica prorrogado o prazo de vigênia e o prazo de execução do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 20 de Junho 
de 2021. DATA DA  ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2021.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

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, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA, HABITAÇÃO 
E TRABALHO, 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 04 de março 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, 19 de fevereiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

Governo do Estado antecipa a vacinação de idosos acima dos 85
As doses começaram a ser distribuídas ontem (18) para os municípios 

da Região Metropolitana
O Governo do Estado vai antecipar a vacinação do público idoso com mais de 85 
anos no Espírito Santo, com a disponibilidade de 15 a 20 mil doses. A decisão foi 
anunciada em coletiva de imprensa, realizada na tarde da última quarta-feira (17), 
com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de 
Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Segundo o subsecretário de 
Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, o Estado tem realizado as 
ampliações com planejamento. “Qualquer passo dado no Espírito Santo sobre a 
pandemia envolve um grande debate entre a Secretaria e os municípios capixabas. 
Quando o secretário anuncia a possibilidade de ampliar a vacinação, é porque na 
próxima semana, antes do prazo da segunda dose de quem está tomando a 
primeira esta semana, já vão chegar as doses para fazer o suprimento daquelas 
que vamos utilizar agora”, garantiu. Reblin também ressaltou que “na medida em 
que os municípios alcançarem 90% da faixa etária acima (que está sendo 
imunizada), eles iniciam a vacinação da faixa etária seguinte”, seguindo as 
determinações da Resolução CIB Nº 13, publicada com atualização no último 
sábado (13), no Diário Oficial do Estado. Com esta garantia por parte do Ministério 
da Saúde de novas doses com chegada prevista ainda em fevereiro, os 
imunizantes armazenados na Central Estadual de Frio da Secretaria da Saúde, 
destinados à segunda aplicação do público-alvo que se vacinou na última semana e 
na semana vigente, serão destinados aos idosos acima de 85 anos. As doses 
começaram a ser distribuídas ontem (18) para os municípios da Região 
Metropolitana de Saúde e encaminhadas às Regionais de Saúde Sul, Central e 
Norte, nesta sexta-feira (19). O critério de distribuição para cada município será 
realizado pelo quantitativo proporcional da população-alvo a ser vacinada de cada 
cidade.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

iNOVA Capixaba apresenta os hospitais previstos para migração
A previsão é que mais sete hospitais da Rede Estadual sejam administrados 

pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde
Para 2021, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba se prepara 
para absorver novas unidades hospitalares. A previsão é que mais sete hospitais da 
Rede Estadual passem a ser administrados pela Fundação ainda este ano, são eles: 
Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória; Hospital Dr. Dório Silva, na Serra; Hospital 
Geral de Linhares; Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; de Atenção 
Clínica, em Cariacica; Hospital e Maternidade Silvio Avidos, em Colatina; e Hospital 
Estadual de Vila Velha. Os estudos para a transição da gestão desses hospitais já foram 
iniciados internamente, com o desenvolvendo do planejamento estratégico da iNOVA. 
Em reunião realizada na quarta-feira (10) com a equipe da Subsecretaria da Assistência 
em Saúde (SSAS) e as diretorias dos hospitais estaduais previstos para serem migrados 
neste ano, foram solicitados relatórios sobre as condições de atendimento aos usuários, 
custeio dos serviços de saúde, manutenções infraestruturais De acordo com a 
subsecretária de Estado de Assistência em Saúde, Quelen Tanize, as informações são 
importantes para homogeneizar as condições de atendimento dos hospitais que serão 
migrados da gestão direta do Estado para a iNOVA Capixaba, como prestadora de 
serviço para a Secretaria da Saúde. “Os informes técnicos bem detalhados servirão 
para subsidiar debates com especialistas do Governo do Estado e elaboração de plano 
de ação", disse a subsecretária. Participaram também da reunião os membros da 
diretoria executiva da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira, diretor-presidente; 
Diego Conte, diretor assistencial; Leonardo Tavares, diretor administrativo; e Jorge 
Teixeira Neto, diretor financeiro. Na ocasião, além do anúncio da migração, foram 
apresentados o cenário da saúde pública no País e no Estado e o modelo de gestão 
proposto pela fundação, que tem como premissa o foco em resultados, sendo um 
modelo inovador de administração pública na prestação de serviços em saúde. INOVA 
CAPIXABA - A Fundação tem como requisitos fundamentais do seu núcleo gerencial a 
expertise técnica, administrativa e operacional de seus profissionais. Todos os perfis 
destacados pela diretoria da fundação passaram por análises do Governo do Estado e 
Conselho Curador, órgão responsável pelas diretrizes e objetivos estratégicos da 
fundação. Em 2020, autorizados pela Secretaria da Saúde, a iNOVA Capixaba passou a 
reorganizar todos os processos assistenciais e administrativos do Hospital Antônio 
Bezerra de Faria (HEABF), localizado em Vila Velha, que foi escolhido para ser a unidade 
própria da fundação e está em processo de transição de gestão. O grupo de gestores da 
fundação, juntamente com os diretores desta unidade, entregaram excelentes 
resultados no HEABF, impactando no aumento do número de cirurgias e consultas 
realizadas, também reduzindo o tempo de permanência dos pacientes, bem como a 
ampliação do número de leitos, de mais uma sala do Centro Cirúrgico, melhorias 
infraestruturais e compra de novos equipamentos. Estes investimentos foram, em 
parte, recursos da Sesa, mas também da diminuição alcançada no custeio do hospital 
por medidas de melhoria na gestão.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Contemplados pelo Bolsa Atleta têm até março para prestação de 
contas

Os documentos necessários para a comprovação devem ser enviados 
até 03 de março

Os esportistas contemplados no edital vigente do programa Bolsa Atleta têm 
até o dia 03 de março para enviar à Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) os 
documentos necessários para a comprovação da prestação de contas. Até o 
momento, 55 dos 122 contemplados já entregaram a documentação. O prazo 
para se regularizar junto à Sesport começou a contar no dia 03 de fevereiro, um 
dia após o pagamento da última parcela aos atletas. A não realização da 
prestação de contas no prazo invalida a participação no próximo edital. Em 
virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e da falta de competições 
durante o ano de 2020, a Secretaria só vai exigir dos contemplados o envio da 
Declaração do Atleta e da Ficha Financeira. As outras três declarações (da 
escola, da federação e do Comitê Olímpico) não serão necessárias. Os dois 
documentos solicitados estão listados abaixo e separados por categoria. Eles 
precisam ser preenchidos, assinados e encaminhados para o e-mail 
pcontasbolsaatleta@sesport. es.gov.br, dentro do prazo legal. Em caso de 
dúvidas, os telefones para contato da Gerência de Formação e Rendimento 
(GEFR) são: (27) 3636- 7001 ou 3636-7002. Os dois documentos também 
estão disponíveis na aba do Bolsa Atleta, localizada na parte esquerda do site da 
Sesport.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Governo anuncia oferta de 3 mil vagas para o Pré-Enem 2021
As vagas serão ofertadas para estudantes do Ensino Médio, 

distribuídas em 50 escolas, em 42 municípios
O Governo do Estado vai abrir processo seletivo para alunos da Rede Estadual 
cursarem o Pré-Enem 2021. O anúncio foi feito na manhã de ontem (18), pelo 
governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação, Vitor de 
Angelo. Serão ofertadas 3 mil vagas para estudantes do Ensino Médio, 
distribuídas em 50 escolas, em 42 municípios. Neste ano, o Pré-Enem contou 
com aumento de 50% na oferta de vagas em relação ao ano anterior. Durante o 
anúncio, transmitido ao vivo pelas redes sociais, o governador lembrou da 
importância do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os estudantes. 
Casagrande também destacou os investimentos que vêm sendo realizados pelo 
Governo do Estado na área da Educação: “Estamos desde o ano passado 
fazendo um trabalho de fortalecimento da infraestrutura de tecnologia nas 
escolas, que a pandemia tornou ainda mais necessário. Também estamos 
fazendo investimentos robustos na infraestrutura em muitas escolas, com 
construção de novas unidades, reformas, ampliação e área de esportes. O 
investimento é muito robusto e importante para termos as condições 
adequadas de ensino.” O curso estará disponível de forma on-line, por meio do 
programa EscoLAR, com aulas transmitidas ao vivo de forma síncrona, 
permitindo a interação entre alunos e professores. Os estudantes poderão optar 
por assistir às aulas presencialmente na escola, ou em suas casas na 
modalidade on-line. Vitor de Angelo destacou a nova metodologia de oferta. “No 
site do Programa Escolar terá o conteúdo do Pré-Enem, além das aulas on-line, 
ao vivo, que serão ministradas duas vezes por semana, podendo haver uma 
interação entre aluno e professor. O Enem é uma avaliação que dá acesso ao 
Ensino Superior, oportunizando aos jovens a possibilidade de se prepararem 
para o Exame. No ano passado, um terço dos estudantes que cursaram o Pré-
Enem foram aprovados no Ensino Superior”, pontuou o secretário.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/


