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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

ERRATA
Na
Instrução
de
Serviço
Normativa Conjunta DETRAN/
SESA nº 78, de 24 de
abril de 2020, publicada no Diário
Oficial do Estado no dia 27 de abril
de 2020, por meio do protocolo
nº 579038.
ONDE SE LÊ:
“Art. 26 Não poderão participar
das aulas práticas de trânsito os
candidatos dos grupos de risco
descritos no artigo 12 desta
instrução de serviço”.
LEIA-SE:
“Art. 26 Não poderão participar
das aulas práticas de trânsito os
candidatos dos grupos de risco
descritos no artigo 14 desta
instrução de serviço”.
ONDE SE LÊ:
“Art. 30 Não poderão participar
dos exames práticos de trânsito,
instrutores,
candidatos
e
examinadores dos grupos de
risco descrito no artigo 12 desta
instrução de serviço.
Parágrafo único. Poderá ser
verificada pelo DETRAN/ES a
temperatura dos participantes do
exame teórico, por meio técnico
hábil, antes do início da prova,
sendo que será impedido de
participar da banca o participante
que apresentar temperatura acima
de 37.8º graus Celsius”.
LEIA-SE:
“Art. 30 Não poderão participar
dos exames práticos de trânsito,
instrutores,
candidatos
e
examinadores dos grupos de
risco descritos no artigo 14 desta
instrução de serviço.
Parágrafo único. Poderá ser
verificada pelo DETRAN/ES a
temperatura dos participantes do
exame prático, por meio técnico
hábil, antes do início da prova,
sendo que será impedido de
participar da banca o participante
que apresentar temperatura igual
ou acima de 37.8º graus Celsius”.
ONDE SE LÊ:
“Art.
46
Os
candidatos/
condutores incluídos no grupo de
risco descrito no artigo 12 desta
instrução de serviço deverão ser
avaliados individualmente no teste
psicológico”.
LEIA-SE:
“Art.
46
Os
candidatos/
condutores incluídos no grupo de

EXECUTIVO

Vitória (ES), Terça-feira, 28 de Abril de 2020.
risco descrito no artigo 14 desta
instrução de serviço deverão ser
avaliados individualmente no teste
psicológico”.
Vitória, 27 de abril de 2020.
Givaldo Vieira da Silva
Diretor Geral do DETRAN|ES
Protocolo 579345

Secretaria de Estado da
Educação - SEDU EXTRATO DA PRIMEIRA
ORDEM DE PARALISAÇÃO DO
CONTRATO N° 136/2019
PROCESSO Nº 83719393
TOMADA DE PREÇO N° 19/2019
CONTRATANTE:
Estado
do
Espírito Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Educação
- SEDU.
CONTRATADA:
Bertoli
Construções LTDA-EPP.
OBJETO: construção da quadra
poliesportiva e urbanização da
EEEFM
Augusto
de
Oliveira,
Localizada
no
Município
de
Conceição da Barra - ES, com
Fornecimento de Mão de Obra e
Materiais.
DATA
DA
PARALISAÇÃO:
24/04/2020.
Vitória/ES, 27 de abril de 2020.
VITOR AMORIM DE ANGELO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO
Protocolo 579308
RESUMO DO CONTRATO
N.º. 025/2020
Dispensa de Licitação
Lote 1
Empenho: 2020NE02380 e
2020NE02381
Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da Secretaria
de Estado da Educação - SEDU.
Contratada: OI Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Objeto: Contratação de operadora
de internet móvel para a prestação
de serviços técnicos especializados
para oferta de cobrança reversa
do serviço de acesso a pacote de
dados de forma que a Secretaria de
Estado da Educação (SEDU) possa
assumir a cobrança pelo acesso dos
alunos e servidores da rede pública
estadual de ensino do Estado do
Espírito Santo.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Terça-feira, 28 de Abril de 2020 às 0:00:00
Código de Autenticação: db10c303

Valor: R$ 290.000,00 (Duzentos e
noventa mil reais).
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
10.42.101.12.361.0033.8679
e
10.42.101.12.362.0033.8678
Elemento de Despesa: 339040
Fonte: 102 e 131
Vigência: O prazo de vigência
contratual terá início no dia de sua
assinatura e terá duração de 30
(trinta) dias.
Processo nº. 2020-3ZRSX
Protocolo 579330
RESUMO DO CONTRATO
N.º. 026/2020
Dispensa de Licitação
Lote 2
Empenho: 2020NE02382,
2020NE02383 e 2020NE02384
Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da Secretaria
de Estado da Educação - SEDU.
Contratada: TELEFÔNICA Brasil
S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62,
Objeto: Contratação de operadora
de internet móvel para a prestação
de serviços técnicos especializados
para oferta de cobrança reversa
do serviço de acesso a pacote de
dados de forma que a Secretaria de
Estado da Educação (SEDU) possa
assumir a cobrança pelo acesso dos
alunos e servidores da rede pública
estadual de ensino do Estado do
Espírito Santo.
Valor: R$ 1.830.000,00 (Hum
milhão, oitocentos e trinta mil
reais).
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
10.42.101.12.361.0033.8679
e
10.42.101.12.362.0033.8678
Elemento de Despesa: 339040
Fonte: 102 e 131
Vigência: O prazo de vigência
contratual terá início no dia de sua
assinatura e terá duração de 30
(trinta) dias.
Processo nº. 2020-3ZRSX
Protocolo 579335
RESUMO DO CONTRATO
N.º. 027/2020
Dispensa de Licitação
Lote 3
Empenho: 2020NE02385 e
2020NE02386
Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da Secretaria
de Estado da Educação - SEDU.
Contratada: CLARO S.A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47.
Objeto: Contratação de operadora
de internet móvel para a prestação
de serviços técnicos especializados
para oferta de cobrança reversa
do serviço de acesso a pacote de
dados de forma que a Secretaria de
Estado da Educação (SEDU) possa
assumir a cobrança pelo acesso dos
alunos e servidores da rede pública
estadual de ensino do Estado do
Espírito Santo.
Valor: R$ 250.000,00 (Duzentos e
cinquenta mil reais).
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
10.42.101.12.361.0033.8679
e
10.42.101.12.362.0033.8678
Elemento de Despesa: 339040
Fonte: 102 e 131
Vigência: O prazo de vigência
contratual terá início no dia de sua
assinatura e terá duração de 30
(trinta) dias.
Processo nº. 2020-3ZRSX
Protocolo 579339
RESUMO DO CONTRATO
N.º. 028/2020
Dispensa de Licitação
Lote 4
Empenho: 2020NE02387 e
2020NE02388
Contratante: Estado do Espírito
Santo, por intermédio da Secretaria
de Estado da Educação - SEDU.
Contratada: TIM S.A.
CNPJ: 02.421.421/0001-11.
Objeto: Contratação de operadora
de internet móvel para a prestação
de serviços técnicos especializados
para oferta de cobrança reversa
do serviço de acesso a pacote de
dados de forma que a Secretaria de
Estado da Educação (SEDU) possa
assumir a cobrança pelo acesso dos
alunos e servidores da rede pública
estadual de ensino do Estado do
Espírito Santo.
Valor: R$ 130.000,00 (Cento e
trinta mil reais).
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho:
10.42.101.12.361.0033.8679
e
10.42.101.12.362.0033.8678
Elemento de Despesa: 339040
Fonte: 102 e 131
Vigência: O prazo de vigência
contratual terá início no dia de sua
assinatura e terá duração de 30
(trinta) dias.
Processo nº. 2020-3ZRSX
Protocolo 579342

