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Governador Casagrande recebe nova diretoria da Ascamves
Com o início de um novo mandato legislativo, Casagrande reuniu a 

nova diretoria para dialogar sobre o desenvolvimento do Estado
O governador do Estado, Renato Casagrande, e a vice-governadora Jaqueline 
Moraes receberam a nova diretoria da Associação das Câmaras de Vereadores 
do Espírito Santo (Ascamves) no Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã da 
última sexta-feira (19). Casagrande vinha realizando uma rodada de reuniões 
com as câmaras de vereadores de vários municípios, programação que teve de 
ser interrompida com o estabelecimento da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19). Com o início de um novo mandato legislativo, em janeiro deste ano, 
Casagrande reuniu a nova diretoria para dialogar sobre a união para o 
desenvolvimento do Estado. “Mesmo na pandemia, não podemos deixar o 
Estado parar. Tenho ido aos municípios, realizando obras de infraestrutura e 
investimentos fundamentais, principalmente na educação e na saúde. Todos os 
78 municípios têm a presença do Governo do Estado. Trabalhamos em conjunto 
com a Ascamves e com os vereadores e precisamos fortalecer essa união para 
que possamos desenvolver cada vez mais o nosso Estado e nossos municípios”, 
disse Casagrande. Novo presidente da Associação, o vereador de São José do 
Calçado, Wagner França, agradeceu o acolhimento do governador e falou em 
trabalhar em parceria com o Governo do Estado. Também estiveram presentes 
o vice-presidente da Ascamves, o ve reador de Marechal Floriano, Cézar Tadeu 
Rocnhitoda; toda a diretoria eleita da Ascamves; o subsecretário da Casa Civil, 
Marcos Delmaestro; e os assessores especiais Juarez Vieira e Denísia Dias.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Ministro da Justiça acompanha ações do Programa Estado Presente
Casagrande lembrou indicadores importantes que atestam a 

eficiência do Programa na redução de homicídios no Espírito Santo
O governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, André Mendonça, que visitou o Espírito Santo na última 
sexta-feira (19), para uma série de agendas que incluíram o acompanhamento 
de ações do Programa Estado Presente em Defesa da Vida e uma solenidade 
para homenagear profissionais da segurança pública. Casagrande lembrou 
indicadores importantes que atestam a eficiência do Programa Estado Presente 
em Defesa da Vida na redução de homicídios no Espírito Santo. “Trabalho 
integrado é fundamental e a presença do ministro é importante para esse 
alinhamento e alcançarmos resultados satisfatórios. Em 2011, quando 
assumimos o Estado pela primeira vez, o Espírito Santo era o segundo mais 
violento do País. Em 2019, pela primeira vez, tivemos menos de mil homicídios 
por ano, sendo o melhor ano da série histórica. O ano passado foi o segundo 
melhor ano da série histórica. Mesmo assim, o número é absurdo. Mas, essa 
redução se reflete na estruturação que começamos a fazer dentro do conceito 
do Estado Presente, que trabalha com os pilares do policiamento e do social. Em 
2020, conseguimos estancar o crescimento da população carcerária”, lembrou. 
O ministro André Mendonça avaliou positivamente os esforços do Estado na 
redução da criminalidade: “Reafirmo o compromisso do Governo Federal, do 
presidente da República e do Ministério em apoiar, ajudar e contribuir com as 
políticas públicas, que na figura do governador, estão sendo conduzidas para 
termos resultados eficientes para a população do Espírito Santo. Temos visto 
um esforço do Estado em reduzir os crimes e tem obtido bons resultados. Essa 
integração, esse conjunto sistêmico, é o que queremos oferecer. Esses 
próximos dois anos serão de muito trabalho para melhorarmos a vida do povo 
do Espírito Santo.” Pela manhã, o ministro esteve nos bairros Nova Rosa da 
Penha I e II, em Cariacica, onde conheceu um ponto de barreira policial da 
Operação Estado Presente em Defesa da Vida, que busca aumentar a segurança 
da população que circula nas ruas. A barreira policial já foi instalada em três 
regiões do Espírito Santo, sendo as duas primeiras na região sul e na Grande 
Vitória, em janeiro. A terceira foi instalada este mês, na região norte. O 
secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexan dre Ramalho, 
fez parte do comboio e destacou a importância da participação de todos os entes 
na composição de um programa amplo, como o Estado Presente em Defesa da 
Vida. À tarde, o ministro chegou ao Palácio Anchieta, em Vitória, onde foi 
recebido pelo governador Renato Casagrande, acompanhado de secretários de 
Estado, para conhecer os indicadores do Programa Estado Presente em Defesa 
da Vida. Ainda no Palácio Anchieta, a agenda incluiu uma solenidade no Salão 
Santiago, onde o governador Casagrande e o ministro André Mendonça 
entregaram Diplomas de Honra ao Mérito da Segurança Pública e Defesa Social 
aos operadores da área que se destacaram no cumprimento de suas funções no 
Espírito Santo. A homenagem foi instituída pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (Portaria nº 38/2021) em reconhecimento aos agentes de 
segurança pública, personalidades ou instituições que tenham se destacado.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Novas funcionalidades no Módulo de Compras do SIGA
O objetivo da mudança foi melhorar o fluxo do processo no sistema e facilitar 

o registro das informações
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e o Instituto de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (Prodest) disponibilizaram, na última sexta-feira (19), uma 
nova interface para a tela de Editais de Licitação do Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa do Governo do Estado (SIGA). O objetivo da mudança foi melhorar o 
fluxo do processo no sistema e facilitar o registro das informações, além de possibilitar 

maior controle e transparência na condução das licitações e na publicidade dos atos 
administrativos. Dentre as principais novidades trazidas pela nova interface estão a 

criação de um menu específico; o sequenciamento automático do número dos editais, 
para evitar repetições indevidas decorrentes do preenchimento manual; um novo 

layout da tela, acrescentando novos recursos e informações; a parametrização dos 
prazos por modalidade e tipo de licitação, entre outras. Para o presidente do Prodest, 

Tasso Lugon, as mudanças são fundamentais para o SIGA apresentar um melhor 
desempenho. “Em parceria com a Seger, conseguimos elevar o grau de usabilidade 
dessa ferramenta, tão importante para o bom funcionamento do Poder Executivo 

Estadual”, afirmou Lugon. As orientações sobre o uso da nova interface podem ser 
consultadas em manual disponível no seguinte endereço eletrônico: 

www.portalsiga.es.gov. br. Dúvidas e dificuldades para acessar o sistema devem ser 
repassadas ao suporte técnico do SIGA pelo telefone 0800 799 9947 ou via e-mail 

pelo suportesiga@ilhaservice.com.br.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-02-2021) - Disponível em 

https://ioes.dio.es.gov.br/

Banestes promove ação sobre uso da internet com segurança 
A partir de hoje (22) até sexta-feira (26) acontece a Semana da 

Segurança Digital, uma campanha da Febraban
Neste mês de fevereiro, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realiza 
uma edição extraordinária da Semana da Segurança Digital. A ação, que tem 
por objetivo promover a conscientização da sociedade para o uso da Internet e 
dos serviços digitais de forma segura, ocorre a partir de hoje (22) até sexta-
feira (26) e conta com a colaboração das instituições bancárias. Assim como em 
2020, o Banestes participará ativamente da campanha da Febraban, 
disseminando informações que instruam funcionários e clientes sobre como se 
prevenir dos golpes e fraudes mais comuns no ambiente digital. A primeira 
edição da Semana de Segurança Digital de 2021 tem como tema central a 
“Engenharia Social” e irá tratar de assuntos fundamentais na prevenção de 
golpes financeiros, são eles: E-mails Falsos e Páginas Falsas (Phishing), Home 
Office e Redes Sociais, Privacidade de Dados, Senhas e Autenticação Segura, 
Sistemas de Pagamentos Instantâneos – Pix e Compras On-line. Como a 
expansão das transações financeiras por meios digitais exige ainda mais 
cuidados por parte da população, no dia 25, às 11 horas, será transmitida uma 
live com o tema “Educação Digital em Tempos de Open Banking e Pix”, realizada 
pela Febraban. Mais detalhes sobre o evento serão divulgados pela Febraban. 
Todas as dicas necessárias para a utilização da internet de maneira segura estão 
disponíveis no hotsite antifraudes. febraban.org.br. Mais conteúdos sobre 
segurança digital são postados de forma rotineira nas redes sociais oficiais do 
Banestes: Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter. PARTICIPE - A população 
pode aderir à Semana da Segurança Digital compartilhando as postagens e 
materiais divulgados util izando as hashtags #SegurançaDigital, 
#SemanadaSegurançaDigital e #CompartilheSegurança Digital.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA CONVITE 
Nº 001/2021

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado 
da habilitação, após análise dos documentos habilitatórios das empresas participantes da Convite nº 001/2021, sendo considerada 
HABILITADAS as empresas SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI EPP, SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI, ELA 
ENGENHARIA LTDA e CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA e INABILITADAS as empresas CONSTRUTORA AJB EIRELI ME, 
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP ME  e TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. O inteiro teor da decisão está 
disponível no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/cc-1-2021/51294 e, estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente, bem 
como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para apresentarem contrarazões no prazo legal. Esclarecimento no mesmo 
endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 22 de fevereiro de 2021.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 143/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA.CNPJ: 27.057.109/0001-
11.ENDEREÇO: Rod. ES 185, 174 A, Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES - CEP:29.590-000 OBJETO: O presente instrumento tem 
por objetivo alterar a Cláusula 6ª, conforme solicitado por meio do Processo Administrativo nº 872 de 11 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 23 de Junho de 2021.DATA DA ASSINATURA: 22 de Fevereiro de 2021.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 144/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA.CNPJ: 27.057.109/0001-
11.ENDEREÇO: Rod. ES 185, 174 A, Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES - CEP:29.590-000. OBJETO: O presente instrumento 
tem por objetivo alterar a Cláusula 6ª, conforme solicitado por meio do Processo Administrativo nº 873 de 11 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 23 de Junho de 2021.DATA DA ASSINATURA: 22 de Fevereiro de 2021.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos


