
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 28/04/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 003/2020

Proc. Nº 001484/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES,  através de sua Pregoeira Oficial, torna público que 
fará realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico, adostando-se o 
Registro de Preços”, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, 
por meio de Sistema Eletrônico, objetivando a  aquisição de materiais de iluminação 
pública, destinados à manutenção das redes de iluminação da Sede e Distritos, 
bem como das quadras poliesportivas deste Município, em atendimento às 
Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Esporte e Lazer, 
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: 29/04/2020 às 08:00 
horas
- Abertura das propostas: 12/05/2020 às 08:00 horas
- Início da Sessão de Disputa: 12/05/2020 às 09:00 horas

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

Afonso Cláudio/ES, 27 de abril de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

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 007/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA, LOCALIZADO NA LADEIRA DA IGUALDADE, 
CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES. EMPRESA HABILITADAS: Expresso Construtora Ltda Me, Sercel 
Construções Eireli, Serrana Construtora e Empreendimentos Ltda e Empretec Multiserv Ltda EPP. EMPRESA VENCEDORA: 
Empretec Multiserv Ltda EPP, no valor de R$ 208.979,96 (duzentos e oito mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis 
centavos).A ata da sessão de abertura da proposta encontra-se no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-
licitacao/info/tp-7-2020/31262, aba resultados, 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, 27 de abril de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 16/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0014

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 13/05/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.
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, 27/04/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A TOMADA 

DE PREÇOS  Nº 004/2020
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 004/2020, conforme 
abaixo:
Emp r e s a  Ven cedo ra :  CORRAD I 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI. Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0600008.01.0003

Linhares-ES, 27 de abril de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 006/2020

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 de Habilitação 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020.
EMPRESA HABILITADA: GOLDEN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI. Os autos encontram-se com 
vistas franqueadas. Cód. CidadES
Contratações:2020.042E0600024.01.00
07

Linhares-ES, 27 de abril de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

EDUCAÇÃO
TV, aplicativos e YouTube ajudam nas atividades não 

presenciais

Os alunos da Rede Estadual de Ensino, como forma de prevenção ao novo 

Coronavírus (Covid-19), já estudam por meio das Atividades Não Presenciais, 

disponibilizadas pelo Programa Escolar (www.sedu.es.gov.br/escolar), da 

Secretaria da Educação (Sedu). Desta forma, o aprendizado ganhou novos 

formatos: pela TV, pelo aplicativo, por meio de leituras ou outras ferramentas 

como canais do Youtube.
Professores da Rede Estadual já usam esse espaço como ferramenta para 

manter os estudantes conectados com assuntos voltados a diferentes 

disciplinas e temáticas. É o caso do professor de Química, Edvaldo Rondelli 

Junior. Ele dá aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

(EEEFM) José Pinto Coelho, em Santa Teresa. Agora ele quer incentivar os 

alunos que estão em casa a manter a mente ocupada com conteúdos 

pedagógicos. "A ideia de filmar e postar no Youtube surgiu quando percebi a 

necessidade dos alunos de rever os conteúdos ensinados na sala de aula, 

porque muitas vezes ficam lacunas que não percebo pela timidez de alguns em 

perguntar ou, até mesmo, nos casos de alunos que tenham faltado alguma 

aula. 
Ele também aproveita o espaço para passar muitas dicas para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), bem como orientações para os estudantes 

se inscreverem em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-04-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

MEIO AMBIENTE
Espírito Santo não registra áreas de seca pela primeira vez em um 

ano

De acordo com os indicadores avaliados pelos validadores do mapa, não há 

registros de seca em território capixaba
No mês em que completa um ano de adesão ao Monitor de Secas, coordenado 

pela Agência Nacional de Águas (ANA), o Espírito Santo pode comemorar. De 

acordo com os indicadores avaliados pelos validadores do mapa, não há 

registros de seca em território capixaba. O Estado não apresentou o fenômeno 

depois de 12 meses de seca leve a grave.
Com base nos indicadores, o mês de março foi marcado por chuvas acima da 

média no Espírito Santo, contribuindo para a extinção da pequena área de seca 

fraca que se apresentava o extremo norte capixaba. Com isso, o Estado é o único 

dos 12 acompanhados pelo Monitor de Secas que não registra o fenômeno em 

seu território. A diminuição da intensidade do fenômeno começou a ser 

observada no início do ano, quando o Estado passou a registrar maiores índices 

pluviométricos logo após um período de estiagem, experimentada em 2019 

especialmente na região noroeste. 
Para o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos “A chuva dá 

um alívio, mas, infelizmente, não é garantia de segurança hídrica. É preciso 

somar o que a natureza nos dá ao uso racional do solo e da água, mesmo quando 

o recurso é abundante”.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-04-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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