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DESPACHO
Comunicamos a Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme 
parecer jurídico, no Processo Administrativo nº 962/2020 e Decreto Municipal nº 5.989/2019, para contratação da empresa 
Construtora Rocha e Serviços Eireli, CNPJ n° 33.160.345/0001-61, estabelecida na Rua Joaquim Gonçalves Alves, 64, Lote 37, 
Centro, Jerônimo Monteiro-ES, CEP: 29.550-000, objetivando a prestação de serviços de pavimentação de vias urbanas, no bairro 
Parada Cristal, nesta Municipalidade, conforme projeto, no valor de R$ 31.526,62 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
sessenta e dois centavos). Segue anexo Termo de Dispensa de Processo Licitatório, para ratificação e posterior publicação.

 Jerônimo Monteiro-ES, 16 de abril de 2020.
LILIANE BERNARDO SEZINI

Presidente da CPL
ROGÉRIO DE SOUZA

 Membro da CPL 
NARA DE BASTOS NEVES

Membro da CPL

TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, constituída na forma da Lei, através de sua 
Presidente, torna público a Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
conforme parecer jurídico, no Processo Administrativo nº 962/2020 e Decreto Municipal nº 5.989/2019, para contratação da empresa 
Construtora Rocha e Serviços Eireli, CNPJ n° 33.160.345/0001-61, estabelecida na Rua Joaquim Gonçalves Alves, 64, Lote 37, 
Centro, Jerônimo Monteiro-ES, CEP: 29.550-000, objetivando a prestação de serviços de pavimentação de vias urbanas, no bairro 
Parada Cristal, nesta Municipalidade, conforme projeto, no valor de R$ 31.526,62 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
sessenta e dois centavos).

Jerônimo Monteiro-ES, 16 de abril de 2020.
LILIANE BERNARDO SEZINI

Presidente da CPL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitação, quanto à contratação da empresa Art. 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores, conforme parecer jurídico, no Processo Administrativo nº 962/2020 e Decreto Municipal nº 5.989/2019, para 
contratação da empresa Construtora Rocha e Serviços Eireli, CNPJ n° 33.160.345/0001-61, estabelecida na Rua Joaquim Gonçalves 
Alves, 64, Lote 37, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, CEP: 29.550-000, objetivando a prestação de serviços de pavimentação de vias 
urbanas, no bairro Parada Cristal, nesta Municipalidade, conforme projeto, no valor de R$ 31.526,62 (trinta e um mil, quinhentos e 
vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

Jerônimo Monteiro-ES, 16 de abril de 2020.
SÉRGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de “Tomada de Preços”, tipo 
“menor preço global”, sob a forma de execução indireta, em regime de “empreitada por preço global”, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO ARMADO EM VIAS PÚBLICAS 
URBANAS, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES. 
DATA DA ABERTURA: 06/05/2020. HORÁRIO: 09h00min. LOCAL DA ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes, 
podendo também ser obtida presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.

Jerônimo Monteiro-ES, 16 de abril de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Município de Dores do Rio Preto(ES), torna público a HOMOLOGAÇÃO da Inexigibilidade nº 05/2020.
Objeto: Credenciamento de Farmácias para fornecimento de medicamentos relacionados na listagem da ABCFARMA 
para usuários dos SUS em vulnerabilidade socioeconômica com desconto de 20,08%, como segue: 
DROGARIA BEM VIVER, no valor de R$ 28.571,42; DROGARIA FREITAS E CASTRO LTDA-ME, no valor de R$ 
28.571,42; DROGARIA NOSSA SENHORA DAS DORES –ME MEE, no valor de R$ 28.571,42; DROGARIA PHARMAVIDA 
LTDA-ME, no valor de R$ 28.571,42; DROGARIA RIOPRETENSE, no valor de R$ 28.571,42; M. M. N. MEDICAMENTOS 
LTDA-ME, no valor de R$ 28.571,42; VIEIRA E STOCK LTDA-ME, no valor de R$28.571,42. 
Dores do Rio Preto, 16/04/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

Hospital Silvio Avidos passa por ampliação para atender pacientes com a Covid-19

Definido pela Secretaria da Saúde (Sesa) para ser referência no atendimento a doentes com o novo coronavírus na região Norte do Espírito Santo, o Hospital 
Estadual Silvio Avidos, em Colatina, está recebendo obras internas para abrigar novos leitos que serão disponibilizados para a população.
Além disso, uma ampliação provisória com uma estrutura modular começou a ser erguida em uma área ao lado da unidade na última sexta-feira (11). O espaço irá 
ofertar 14 leitos de UTI para apoio aos casos da Covid-19. Outros 25 leitos irão funcionar nos espaços que passam por adequações dentro do hospital. Com isso, o 
hospital terá a capacidade de UTI ampliada em 39 leitos para atender a população da região.
Temos neste momento em Colatina uma ampliação provisória no estacionamento ao lado do Hospital Silvio Avidos para garantir a oferta de mais leitos de UTI para 
a região e também para garantir a oferta durante a adequação interna de algumas obras que estão sendo realizadas no hospital. Esse tipo de solução será 
utilizado também em São Mateus e em outras unidades hospitalares do Espírito Santo.
Nésio Fernandes
Secretário da Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-04-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

005/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 005/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: GALP TELEGESTÃO 
EIRELI EPP
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos.

Linhares-ES, 16 de abril de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Ceasa adota barreira sanitária no entreposto de Cariacica

Em mais uma medida de prevenção à proliferação do novo Coronavírus (Covid-19), a unidade de Cariacica das Centrais de 
Abastecimento do Espirito Santo (Ceasa/ES), em Vila Capixaba, passa a contar a partir desde ontem (15), com uma barreira 
sanitária nas portarias da unidade. A operação de controle sanitário foi anunciada em reunião na Sala de Situação de Emergência 
em Saúde Pública, na última segunda-feira (13).
A ação se faz necessária para garantir e preservar que o funcionamento do serviço essencial de comercialização de alimentos 
realizado na Ceasa aconteça em segurança. A coordenação será feita pelo Centro de Comando e Controle de prevenção ao Covid-
19 em parceria com Prefeitura de Cariacica e oito órgãos estaduais. São eles: A Ceasa, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), a Polícia Rodoviária Federal, e as Secretarias da Saúde (Sesa), 
de Direitos Humanos (SEDH), e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).
A equipe abordará veículos tanto de passageiros quanto de cargas e restringirá o acesso ao entreposto a lojistas; freteiros; 
ambulantes; produtores rurais; compradores; diaristas e microempreendedores individuais devidamente cadastrados pela 
Gerência de Mercado da unidade, público caracterizado como de interesse na comercialização hortifrutigranjeiro.
Já o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, informou que equipes do Instituto estarão atuando a exemplo de como tem sido feito 
nas barreiras localizadas nas divisas do Estado. “O Idaf tem estado presente, desde o início, prestando apoio nas ações de combate 
ao novo Coronavírus nas atividades que lhe competem. É um momento de integração, de somarmos esforços”, disse Louzada.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-04-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 001/2020

Proc. Nº 01997/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES,  através de sua Pregoeira Oficial, torna público que 
fará realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico”, de acordo com as Leis 
10.520/02, 8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, por meio de Sistema Eletrônico, objetivando 
a  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
de caixas estacionárias e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - 
identificados como Classe II, conforme condições e especificações contantes do 
Edital e Anexos, que estão disponíveis no site:www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 22/04/2020 às 08:00 
horas
- Abertura das propostas: 05/05/2020 às 08:00 horas
- Início da Sessão de Disputa: 05/05/2020 às 08h45min

Mais informações através do tel. (27) 3735.4005 ou e-mail: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 16 de abril de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

Em atenção ao disposto nos artigos 15, 16, 
17, 19 alínea “a”, 25 alínea “a”, 27 e 28 do 
Estatuto Social, ficam convocados todos os 
Associados em dia com as obrigações 
sociais a reunir-se, em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 27 de 
Abril de 2020, na sede do CDMEC, à Rua 
Cândido Portinari, 27, sala 301, Santa 
Luiza, Vitória, ES, em primeira convocação 
às 18h, se atendido o quórum mínimo 
necessário, ou em segunda convocação às 
1 9 h  c o m  q u a l q u e r  n ú m e r o  d e 
representantes com a seguinte pauta: 
Re r r a t i fi c a r  a  A s s e m b l e i a  G e r a l 
Extraordinária que ocorreu no dia 11 de 
fevereiro de 2020 para Eleição da nova 
Diretor ia, per íodo 2020/2024, por 
incorreção no endereço da sede, eleger o 
Conselho Fiscal e dar posse a Diretoria e 
Conselho Fiscal. Vitória/ES, 17 de abril de 
2020.

Leandro Barcellos de Passos
Presidente do CDMEC
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