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Vitória (ES), terça-feira, 24 de Novembro de 2020.
tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso III da Lei Nº 11.096, 
de 08 de janeiro de 2020, e o que consta do Processo Nº 2020-9KZMS;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social o Crédito Suplementar no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil 
reais), para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão 
provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2019 na fonte 0101 - Recursos Ordinários.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 23 dias do mês de novembro de 2020, 
199º da Independência, 132º da República e 486º do início da Colonização 
do Solo Espiritossantense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda

ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 627266

RESUMO DOS ATOS ASSINADOS 
PELO GOVERNADOR

DECRETO Nº 1493-S, DE 
23.11.2020.

NOMEAR, de acordo com o artigo 
12, inciso II, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ARTUR PEREIRA SILVA FILHO, 
para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Supervisor I, Ref. 
QC-01, da Secretaria de Estado 
da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - SEAG.

Protocolo 627267

DECRETO Nº 1494-S, DE 
23.11.2020.

NOMEAR, de acordo com o artigo 
12, inciso II, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, CLAUMIR ANTONIO 
ZAMPROGNO, para exercer o 
cargo de provimento em comissão 
de Assessor Especial Nível I, Ref. 
QCE-04, da Secretaria de Estado 
da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - SEAG.

Protocolo 627268

DECRETO Nº 1495-S, DE 
23.11.2020.

NOMEAR, de acordo com o Art. 
12, inciso II, da Lei Complementar 

nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARCELA COSTA ANDRADE 
MARTINS, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de 
Assistente Técnico I, Ref. QC-03, 
localizado no Grupo de Administra-
ção - GA, da Secretaria de Estado 
da Justiça - SEJUS.

Protocolo 627269

DECRETO Nº 1496-S, DE 
23.11.2020.

NOMEAR, de acordo com o Art. 
12, inciso II, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MAURO OLIVEIRA DE AQUINO, 
para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Especial 
Nível II, Ref. QCE-05, localizado na 
Gerência Financeira - GEFIN, da 
Secretaria de Estado da Justiça - 
SEJUS.

Protocolo 627270

DECRETO Nº 1497-S, DE 
23.11.2020.

NOMEAR, nos termos do art. 12, 
inciso II da Lei Complementar n° 
46, de 31 de janeiro de 1994, ANA 
MARIA DOS SANTOS ALECRIM, 
para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Especial 
Nível II, Ref. QCE-05, da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos - SEDH.

Protocolo 627271

Secretaria de Estado de Controle e Transparência  - SECONT -

PORTARIA CONJUNTA N.º 001-R, de 16 de novembro de 2020.
Estabelece normas gerais de padronização das publicações no Diário Oficial 
do Estado como medidas de uniformização, transparência e fiscalização 
dos recursos públicos
O Secretário de Estado do Governo, a Secretária de Estado de 

Gestão e Recursos Humanos e o Secretário de Estado de Controle 
e Transparência, no uso das atribuições que lhes conferem a legislação 
estadual e, considerando as disposições contidas nas Leis Federais nº 
8.666/93 e nº 10.520/2002 e na Lei Estadual de Acesso à Informação, nº 
9.871/2012;
RESOLVEM:
Art. 1º Estabelecer a padronização das publicações de licitações, atas 
de registro de preços e contratos a serem publicados no Diário Oficial do 
Estado, visando facilitar o controle social e a fiscalização da utilização dos 
recursos públicos.
Art. 2º Caberá aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual 
realizarem suas publicações no Diário Oficial do Estado conforme os 
padrões estabelecidos nos anexos da presente Portaria.
Art. 3º Os dados das publicações realizadas pelo Diário Oficial do Estado 
deverão ser acessíveis ao público, representados em meio digital, 
processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob 
licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, 
limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
Secretário de Estado do Governo

LENISE MENEZES LOUREIRO
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

EDMAR MOREIRA CAMATA
Secretário de Estado de Controle e Transparência

ANEXO I
AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO*

AVISO DE LICITAÇÃO (Título da matéria)
Pregão Eletrônico Nº XXX/Ano (Modalidade e o número do edital no formato: XXX/AAAA)
Órgão/Entidade: (Descrição do órgão/entidade e sigla)
Processo Nº: (Número do processo no E-Docs ou SEP)
Objeto: (Descrição do objeto da licitação)
Valor estimado: (Valor total estimado em reais no formato: R$ 0.000,00)
Acolhimento de propostas: (Período a ser enviada a proposta no formato: dd/mm/aa às 00:00h - dd/
mm/aa às 00:00h)
Abertura de propostas: (Data e hora de abertura das propostas no formato: dd/mm/aa às 00:00h)
Abertura da sessão pública: (Data e hora da abertura da sessão pública no formato: dd/mm/aa às 
00:00h)
O certame será realizado por meio do sistema XXXX (sistema de realização do pregão), estando o 
edital disponível no endereço www.compras.es.gov.br.
O procedimento visa ao atendimento das demandas relacionadas ao combate da pandemia pela 
COVID-19 (inserir esse parágrafo apenas se aplicável).
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 (inserir esse 
parágrafo apenas para pregões realizados no SIGA).
Contato: (Contato de e-mail e telefone para esclarecimento de dúvidas)
(Nome do Pregoeiro(a))
Pregoeiro(a)

*Os textos entre parênteses compreendem apenas orientações 
para preenchimento dos respectivos campos.

ANEXO II
AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONVITE, CONCORRÊNCIA, E 

TOMADA DE PREÇO*

AVISO DE LICITAÇÃO (Título da matéria)
Modalidade Nº XXX/Ano (Modalidade e o número do edital no formato: XXX/AAAA)
Órgão/Entidade: (Descrição do órgão/entidade e sigla)
Processo Nº: (Número do processo no E-Docs ou SEP)
Objeto: (Descrição do objeto da licitação)
Valor estimado: (Valor total estimado em reais no formato: R$ 0.000,00)
Abertura da sessão pública: (Data e hora da abertura da sessão pública no formato: dd/mm/aa às 
00:00h)
Local de realização da sessão pública: (endereço e informações do local de realização da sessão)
O edital está disponível no endereço www.compras.es.gov.br.
O procedimento visa ao atendimento das demandas relacionadas ao combate da pandemia pela 
COVID-19 (inserir esse parágrafo apenas se aplicável).
Contato: (Contato de e-mail e telefone para esclarecimento de dúvidas)
(Nome do Presidente da CPL)
Presidente da CPL

*Os textos entre parênteses compreendem apenas orientações 
para preenchimento dos respectivos campos.
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ANEXO V

EXTRATO DE CONTRATO*

EXTRATO DE CONTRATO (Título da matéria)
CONTRATO Nº XXX/Ano (Número do Contrato no formato: XXX/AAAA)
Contratante: (Descrição do órgão/entidade e sigla)
Processo Nº: (Número do processo no E-Docs ou SEP)
Forma de Contratação: (Modalidade e o número do edital no formato: XXX/AAAA ou Dispensa/Inexi-
gibilidade e o número do artigo e inciso)
Contratado: (Razão social da empresa contratada)
CNPJ: (CNPJ da empresa contratada no formato 00.000.000/0000-00)
Objeto: (Descrição do objeto do contrato)
Valor: (Valor total do contrato em reais no formato: R$ 0.000,00)
Vigência: (Período no formato: dd/mm/aa a dd/mm/aa)
Fonte: (Fonte orçamentária da despesa)
Responsável pela assinatura (Nome da Autoridade Competente que assinou o contrato)
Cargo (Cargo da Autoridade Competente que assinou o contrato)

*Os textos entre parênteses compreendem apenas orientações 
para preenchimento dos respectivos campos.

Protocolo 627115

ANEXO III
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO*

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO (Título da matéria)
Modalidade Nº XXX/Ano (Modalidade e o número do edital no 
formato: XXX/AAAA)
Órgão/Entidade: (Descrição do órgão/entidade e sigla)
Processo Nº: (Número do processo no E-Docs ou SEP)
Objeto: (Descrição do objeto da licitação)
Lote 01 (Se a licitação teve apenas um lote, substituir por “Lote 
único”)
Empresa vencedora: (Razão social da empresa vencedora do 
lote)
Valor global do lote: (Valor final total do lote em reais no 
formato: R$ 0.000,00)
Lote 02 (Se a licitação teve apenas um lote, substituir por “Lote 
único”)
Empresa vencedora: (Razão social da empresa vencedora do 
lote)
Valor global do lote: (Valor final total do lote em reais no 
formato: R$ 0.000,00)
O(s) referido(s) lote(s) foi(ram) devidamente homologado(s) 
pela Autoridade Competente em dd/mm/aaaa.
Contato: (Contato de e-mail e telefone para esclarecimento de 
dúvidas)
(Nome do Presidente da CPL ou o Pregoeiro)
Presidente da CPL/Pregoeiro

*Os textos entre parênteses compreendem apenas orientações 
para preenchimento dos respectivos campos.

ANEXO IV
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS*

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Título da matéria)
ARP Nº XXX/Ano (Número da ARP no formato: XXX/AAAA)
Órgão/Entidade: (Descrição do órgão/entidade e sigla)
Processo licitatório Nº: (Número do processo no E-Docs ou SEP)
Edital: Modalidade Nº XXX/Ano (Modalidade e o número do 
edital no formato: XXX/AAAA)
Lote 01 (Se a licitação teve apenas um lote, substituir por “Lote 
único”)
Objeto: (Descrição do objeto da licitação para o lote)
Empresa: (Razão social da empresa vencedora do lote)
CNPJ: (CNPJ da empresa vencedora do lote no formato 
00.000.000/0000-00)
Valor global do lote: (Valor final total do lote em reais no 
formato: R$ 0.000,00)
Lote 02 (Se a licitação teve apenas um lote, substituir por “Lote 
único”)
Objeto: (Descrição do objeto da licitação para o lote)
Empresa: (Razão social da empresa vencedora do lote)
CNPJ: (CNPJ da empresa vencedora do lote no formato 
00.000.000/0000-00)
Empresa vencedora: (Razão social da empresa vencedora do 
lote)
Valor global do lote: (Valor final total do lote em reais no 
formato: R$ 0.000,00)
Vigência: (Período no formato: dd/mm/aa a dd/mm/aa)
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação 
dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço 
www.compras.es.gov.br.
Responsável pela assinatura (Nome da Autoridade Competente 
pela assinatura da ARP)
Cargo (Cargo da Autoridade Competente que assinou a ARP)

*Os textos entre parênteses compreendem apenas orientações 
para preenchimento dos respectivos campos.
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