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COMUNICADO
REABERTURA DE PRAZO 

EDITAL RETIFICADO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020

Objeto: Aquisição de Suplemento Alimentar, a pedido da SEMADH. Proc. 5738/2019 e 
nº 6171/2019. Torna público que fica remarcada nova sessão de reabertura de prazo do 
PP 021/2020, para o dia 08/05/2020 às 08 horas. O edital Retificado com a nova data 
e prazos e seus anexos deverão ser sol ic i tados através do e-mai l: 
licitacao.ibiracu@gmail.com ou retirados no site www.ibiracu.es.gov.br.
ID: 2020.030E0700001.02.0008

Luana Guasti
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 

027/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 10:30 horas do dia 
08/05/2020, Licitação na modalidade de PP – Registro Preços. Objeto: Aquisição de 
Álcool em Gel Antisséptica 70%, a pedido da SEMADH. Proc. 1583/2020. O edital e seus 
anexos deverão ser solicitados através do email licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados 
através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0700001.01.0012

Luana Guasti
Pregoeira

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 002/2020

O Município de Jerônimo Monteiro – ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o 
resultado do Credenciamento nº 002/2020, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE, realizado no dia 13 de abril de 2020. CREDENCIADOS: Clinica de Ultrassonografia Dr. Pedro Nagibe Ltda ME, no item 1 
(consulta médica em ambulatório) no valor total de R$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), Clínica Médica Medicina M & 
S Saúde nos itens 1 , 2 , 4 , 5 e 6 (consulta médica em ambulatório, consulta médica em domicílio, consulta em psicologia, consulta em 
psiquiatria e serviços de fisioterapia) no valor total de R$ 166.840,00 (cento e sessenta mil oitocentos e quarenta reais), J. Alves 
Ramos Junior no item 6 (serviços de fisioterapia) no valor total de R$ 61.110,00 (sessenta e um mil cento e dez reais), Joedi 
Cuidados em Saúde Ltda nos itens 1 , 2 e 4 (consulta médica em ambulatório, consulta médica em domicílio e consulta em 
psicologia) no valor total de R$ 70.750,00 (setenta mil setecentos e cinquenta reais),L & F Fisioterapia Ltda ME no item 6 (serviços de 
fisioterapia) no valor total de R$ 61.110,00 (sessenta e um mil cento e dez reais) e Patrick Barbosa Martins ME nos itens 1 , 2 , 4 e 6 
(consulta médica em ambulatório, consulta médica em domicílio, consulta em psicologia e serviços de fisioterapia)  no valor total de 
R$ 131.860,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais). 

Jerônimo Monteiro, 24 de abril de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 15/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0013

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL 
do tipo menor preço por lote, no dia 12/05/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição dos itens de consumo de cesta 
básica para tender as famílias que estão em quarentena devido a emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente dos surtos epidêmicos de Coronavirus (COVID-19).
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 24/04/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

SOLIDARIEDADE
ES Solidário recebe doações de 2,7 mil cestas básicas

Em duas semanas, o programa ES Solidário, do Governo do Estado, recebeu 

cerca de 2,7 mil kits com cesta básica e itens de higiene que chegaram através 

de doações. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos 

(SEDH), repassa o que é doado aos municípios, que distribuem às famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza.
A primeira demanda de cestas básicas foi encaminhada a municípios da 

Grande Vitória e agora o ES Solidário se prepara para também começar a 

atender o interior do Estado.
Fizemos um protocolo de recebimento e a partir dele fazemos contato com as 

prefeituras. São os municípios que fazem essas cestas chegarem até as 

famílias que mais precisam. Também é possível fazer a doação em dinheiro. No 

site que o Governo do Estado criou para concentrar as informações sobre o 

novo Coronavírus foi colocada a informação de uma conta para depósito, e 

esse dinheiro também será transformado em cestas básicas para doação.
Nara Borgo
Secretária de Direitos Humanos 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-04-2020) - Disponível 

em www.jusbrasil.com.br/diarios

Começa processo de captação de interessados no Fundo de Aval

Está aberto o processo de captação de propostas para contratação das linhas de crédito com 
garantia adicional o Fundo de Aval Bandes. O Fundo contará com até R$ 100 milhões para 
subsidiar financiamentos a empreendimentos de diferentes portes e segmentos. As linhas 
disponíveis são a de Microcrédito Emergencial Covid-19, cujas propostas poderão ter valor de até 
R$ 5 mil, e a linha Capital de Giro Emergencial Covid-19, cujo valor de contratação é de até R$ 
31,5 mil.
Os interessados em contratar os recursos do Microcrédito Emergencial Covid-19, e que se 
adequam ao público definido para a linha de crédito, deverão entrar em contato com o Agente de 
Crédito do Programa Nossocrédito em seus municípios. Os contatos estão disponíveis na página 
www.aderes.es.gov.br/nossocredito. O envio das informações com a solicitação será feito pelos 
agentes de crédito às agências do Banestes. A população não deve, portanto, procurar as 
agências do Banestes para o passo inicial de contratação da linha de Microcrédito Emergencial 
Covid-19.
Já para iniciar o processo de captação da linha de Capital de Giro Emergencial Covid-19, de até R$ 
31,5 mil, destinada exclusivamente para o financiamento de até três folhas de pagamento de 
empresas, os interessados deverão entrar em contato com a rede de atendimento do Banestes.
Os públicos para os quais se destinam as linhas de crédito e demais critérios foram definidos por 
meio do regulamento de funcionamento do Fundo de Aval, elaborado pelo Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), operador do Fundo. O Banestes tem como 
obrigação, portanto, acatar as orientações estabelecidas no regulamento e no estatuto do Fundo 
de Aval Bandes. 
Maurício Cézar Duque Diretor-presidente do Bandes

SOBRE O FUNDO DE AVAL BANDES
O Fundo de Aval é um mecanismo garantidor à contratação de operações de crédito para 
financiamento junto às instituições financeiras. No caso deste novo fundo criado pelo Governo do 
Estado, ele tem o objetivo de prestar garantia (total ou parcial) aos empréstimos levantados por 
micro e pequenas empresas junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que não 
consigam apresentar outras formas de garantia. Ou seja, o Bandes, por meio deste fundo, atuará 
como avalista do empresário que contratará o recurso junto ao Banestes. Os recursos sairão do 
caixa do Tesouro Estadual e irão subsidiar as linhas de financiamentos criadas pelos bancos 
públicos para combater a crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus. O patrimônio do 
fundo será composto pela integralização de cotas, por comissões pecuniárias, pelo resultado das 
aplicações financeiras dos seus recursos, pela recuperação de crédito de operações com recursos 
por ele providos e por outras fontes definidas em estatuto.
Confira
https://www.banestes.com.br/
https://www.aderes.es.gov.br

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 005/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 04 de junho de 2020
modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
005/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para executar as obras de 
Reforma da EMEF Eliana Correa Pinafo, 
localizada no Distrito de Bebedouro e 
Reforma e Ampliação da EMEF Manoel 
Martins, localizada no Distrito de Pontal 
do Ipiranga, neste Município. O edital e 
seus anexos estarão à disposição no site 
oficial do Município, no endereço 
eletrônico  www.linhares.es.gov.br, sem 
custo ou poderá ser adquirido na sede da 
Prefe i tura Munic ipa l  mediante o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0012

Linhares-ES, 24 de abril de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 013/2019

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, que fica determinado para 
o dia 28/04/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”.

Linhares-ES, 24 de abril de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL
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