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COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÕES PRESENCIAIS

n° 025/2020 e nº 026/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público aos interessados a SUSPENSÃO SINE 
DIE dos Pregões nº 025/2020 e nº 026/2020. Obj: Aquisição de Material Elétrico e 
tratamento e Prestação de Serviço de eliminação de microorganismos nocivos das areias 
dos parquinhos escolares, para atender a SEMOSI e a SEME, Proc 5812/2019 e 
5611/2019.

Luana Guasti
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020

O Município de Santa Leopoldina torna público que irá realizar PREGÃO, na modalidade ELETRÔNICO nos termos 
da Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93 e Decreto Municipal 260/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 
AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO. Processo Administrativo nº. 00181/2020, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde. Código ID: 2020.061E0700001.01.0021
Fim do recebimento das Propostas: as 08h, do dia 07/04/2020
Início da disputa: 08h30min do dia 07/04/2020 
Edital completo disponível em www.santaleopoldina.es.gov.br Contato através do tel: (27) 3266-1016 ou pelo e-mail 
licitacao@santaleopoldina.es.gov.br.
BLL: Endereço Eletrônico de Disputa: https://bllcompras.com/Home/Login / http://bll.org.br/cadastro/ 

Santa Leopoldina/ES, 25/03/2020
LEOMAR LAURETT

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020

O Município de Santa Leopoldina torna público que irá realizar PREGÃO, na modalidade ELETRÔNICO nos termos 
da Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93 e Decreto Municipal 260/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 
VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 (QUINZE) 
PASSAGEIROS E 01 (UM) CONDUTOR. Processo Administrativo nº. 002621/2019, oriundo da Secretaria Municipal 
de Educação. Código ID: 2020.061E0700001.01.0020
Fim do recebimento das Propostas: as 08h, do dia 03/04/2020. 
Início da disputa: 08h30min do dia 03/04/2020 
Edital completo disponível em www.santaleopoldina.es.gov.br Contato através do tel: (27) 3266-1016 ou pelo e-mail 
licitacao@santaleopoldina.es.gov.br.
BLL: Endereço Eletrônico de Disputa: https://bllcompras.com/Home/Login / http://bll.org.br/cadastro/ 

Santa Leopoldina/ES, 23/03/2020
LEOMAR LAURETT

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado 
da abertura da proposta, da Tomada de Preços nº 003/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DOS VESTIÁRIOS, DEPÓSITO, BANHEIROS, DESPENSA, ALMOXARIFADO, 
ALAMBRADO, PISO DA QUADRA E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO "JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA", LOCALIZADO NO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, CONFORME CONVÊNIO Nº 017/2019 FIRMADO 
COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. EMPRESA HABILITADAS: Caparaó Construções e Serviços Ltda, 
Construtora Rocha e Serviços Eireli, Expresso Construtora Ltda Me, Engetech Engenharia, Comércio e Serviços Ltda - Me, Pameg 
Construtora Ltda e Sercel Construções Eireli. EMPRESA VENCEDORA: Sercel Construções Eireli, no valor de R$ 223.531,57 
(duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos). A ata da sessão de abertura da proposta 
encontra-se no link http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-3-2020/31252, aba resultados, assim como a 
resposta ao QUESTIONAMENTO REALIZADO NA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA, QUE SE ENCONTRA NA ABA DE 
ESCLARECIMENTOS 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, 25 de março de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE 
LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
Processo: 2019-CFLJ9

A SECTI, por intermédio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público aos 
interessados que a empresa vencedora da 
TOMADA  DE  PREÇOS,  ob j e t i vando  a 
contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para a execução das 
obras de construção do centro de formação 
camponês, no município de São Gabriel da 
Palha, foi a empresa:
Lote 01
E m p r e s a :  B R  C O N S T R U T O R A  E 
ADMINISTRADORA LTDA – EPP
Valor total: R$ 1.519.537,61 (um milhão, 
quinhentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e 
sete reais e sessenta e um centavos);
Informamos que o Relatório de Julgamento está 
disponível nesta SECTI.

Vitória, 25 de março de 2020.
Fabio Pereira Pessanha

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação / SECTI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0004
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 04/2020.
Objeto: Aquisição de pranchões de eucalipto para atender a manutenção de pontes e as diversas unidades da 
Secretaria Municipal de Obras.
Vencedor: OZIEL GOMES DE SILVA – ME no valor total de R$ 40.750,00.
Dores do Rio Preto/ES, 25/03/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 004, DE 24 DE MARÇO DE 
2020

O Diretor Presidente da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 10.143, 
de 13 de dezembro de 2013,
Considerando o Decreto nº 4601-R, de 18 de março de 2020, 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) de 
prevenção e de redução de circulação e aglomeração de pessoas 
nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras 
providências; e,
Em consonância com as diretrizes do Estado do Espírito Santo na 
política de prevenção destinada a proteger a população capixaba 
e, tendo em vista à impossibilidade de deslocamentos que 
possam acarretar eventual insolvência dos devedores das 
penalidades, além de mora na apresentação das condicionantes 
e congêneres em razão da COVID-19, fato imprevisível, 
classificado como Força Maior, RESOLVE: 
Art. 1º Fica autorizado a protocolização de documentos ou 
requerimentos de outorga para os usuários de recursos hídricos 
que não se enquadrem na Instrução Normativa Agerh n.º 
0 0 1 / 2 0 2 0 ,  d e  f o r m a  o n l i n e  p o r  m e i o  d o  e - m a i l : 
protocolo@agerh.es.gov.br.
Art. 2º Esta Instrução Normativa passa a vigorar na data de sua 
publicação, sem prejuízo de outras medidas que por ventura 
passarão a ser implementadas pelo Governo do Estado do 
Espírito Santo no enfrentamento da COVID-19.

Vitória/ES, 20 de março de 2020. 
FÁBIO AHNERT
Diretor Presidente – AGERH
Protocolo 573234

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-03-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

Confira cinco dicas para investir com a queda da Selic
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) preparou cinco dicas para 

você aproveitar a queda na taxa de juros

Por muito tempo no Brasil uma conjunção de fatores, como leis trabalhistas severas, 
altas taxas de juros e carga tributária e ambiente de negócios conturbado, travou o 
investimento produtivo. Paulatinamente, entretanto, a realidade vem se transformando. 
A Selic, por exemplo, que já estava em seu patamar histórico mais baixo, caiu 
novamente, agora para 3,75%. Isso impulsiona os investidores e faz com que as 
empresas invistam recursos para aumentar a produtividade e, logo, não ficarem para 
trás. Nesse cenário, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) preparou 
cinco dicas para você aproveitar a queda na taxa de juros e investir no seu negócio.

DICAS DO BANDES

1. Transforme sonho em realidade: momento ideal para tirar projetos da 
gaveta e investir;

As aplicações financeiras, como por exemplo, a renda fixa escolha comum para quem 
busca multiplicar o dinheiro sem perder a segurança, deixam de ser atrativas. Com isso, 
as constantes quedas na taxa Selic indicam um cenário extremamente positivo para 
quem quer empreender ou tirar os projetos da gaveta e, assim, não correr o risco de ver 
o dinheiro parado desvalorizar.

2. Renegocie: para a empresa que tem dívidas na praça, é um bom momento, 
com condições mais favoráveis;
Outra vantagem para quem quer voltar a investir no negócio são as condições favoráveis 
de renegociação de contratos. Créditos concedidos antes da queda da Selic costumam 
ser mais caros que os créditos atuais. Então a concorrência permite a portabilidade de 
dívidas e pode ser uma alternativa para que empresas ganhem um fôlego ou até mesmo 
quitem suas dívidas mediante a negociação mais rigorosa junto às instituições 
financeiras.

3. Flexibilize o modo de comprar: as empresas podem facilitar o acesso dos 
consumidores aos seus produtos e serviços oferecendo financiamento em 
condições mais favoráveis;
A queda nas taxas de juros também permite que sejam oferecidos créditos mais baratos 
no mercado, incrementando a atividade econômica. Isso é ótimo para investimentos em 
tecnologia e inovações que aumentam a produtividade e, por conseguinte, a 
competitividade das empresas. Além disso, a taxa cobrada pelas operadoras de cartão 
de crédito para compras parceladas tende a diminuir gradativamente, o que permite aos 
empresários facilitar o financiamento de seus produtos e serviços diretamente para o 
consumidor final.

4. Fique atento ao mercado externo: juros menores tendem a desvalorizar a 
taxa de câmbio, o que torna as exportações mais competitivas, ampliando a 
participação no mercado externo por parte das empresas;
Quando estamos diante de um quadro de desvalorização cambial, o principal efeito 
sentido pelo mercado é a queda das importações e a elevação das exportações. Isso 
ocorre devido à queda da moeda nacional, em comparação com a moeda dos demais 
países. Do ponto de vista do mercado interno, DICAS DO BANDES a desvalorização 
apresenta efeitos positivos, pelo fato de elevar a economia nacional e acarretar numa 
maior competição em relação aos produtos internos no mercado estrangeiro.

5. Faça parte do círculo virtuoso: Com as empresas investindo e as famílias 
consumindo, a sociedade como um todo ganha porque a economia volta a 
crescer!
Ciclo virtuoso. Quando as empresas investem, elas contratam mais, o que permite às 
famílias quitar suas dívidas e aumentar seu poder de consumo. Com isso, aumenta-se a 
demanda, novas empresas e vagas são criadas e a economia volta a crescer num ciclo 
virtuoso de prosperidade que precisam ser acompanhadas da distribuição de renda e 
investimentos em infraestrutura para comportar o incremento.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-03-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


