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EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna 
público o EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº. 003/2020, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de obras e serviços de engenharia, com 
fornecimento de material, objetivando a construção de um 
Campo Society, na Comunidade de Tancredo, Distrito de 
Santa Júlia, Zona Rural do Município de São Roque do 
Canaã, em atendimento à Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer (SMTCEL).  A empresa vencedora 
foi: SUPREMA CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor total 
de R$ 314.447,60.

São Roque Do Canaã-Es, 22/04/2020.
RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna 
público o EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº. 004/2020, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de obras e serviços de engenharia, com 
fornecimento de material, objetivando a construção de uma 
praça pública em terreno localizado na Rua Atílio Dalla 
Bernardina, Centro, no Município de São Roque do Canaã, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer.  A empresa vencedora foi: 
GONZALES ENGENHARIA LTDA, no valor total de R$ 
289.971,58.

São Roque Do Canaã-Es, 05/05/2020.
RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal
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Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 005/2020

Proc. Nº 007532/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social,  
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 aquisição de móveis 
planejados e cortinas em pvc (persianas), contemplando a montagem dos 
móveis e a instalação das persianas, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, 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: 07/05/2020 às 08:00 
horas
- Abertura das propostas: 19/05/2020 às 08:00 horas
- Início da Sessão de Disputa: 19/05/2020 às 08h45min

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

Afonso Cláudio/ES, 05 de maio de 2020.

Elilda Maria Bissoli
Pregoeira em exercício

PREGÃO PRESENCIAL
1ª REPUBLICAÇÃO

 N.º 14/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0012

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 20/05/2020, às 09:00 horas. Objeto Aquisição de Combustível (óleo diesel e 
gasolina) para a Frota de Veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
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, 05/05/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0011
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 13/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para Serviços de Recapagem de Pneus usados para caminhões, ônibus 
e maquinários da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto por um período de 12 (doze) meses.
Vencedor: Rafa Pneus LTDA no lote 1, no valor total de R$ 62.000,00.
Dores do Rio Preto/ES, 05/05/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

POSSE
Governador participa da solenidade da nova procuradora-geral de 

Justiça

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã de ontem 

(4), da solenidade de posse da promotora de Justiça, Luciana Gomes Ferreira 

de Andrade, no cargo de procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo (MPES), para atuação no biênio 2020/2022. Luciana 

Andrade se tornou a terceira mulher a ocupar o cargo e assumiu no lugar do 

procurador de Justiça, Eder Pontes. A solenidade teve a presença da vice-

governadora Jaqueline Moraes e outras autoridades.
Casagrande falou sobre o momento vivido no mundo e ressaltou a 

importância do respeito entre os poderes. “As instituições não podem diminuir 

seus poderes e também necessitam saber os seus limites. Estamos vivendo 

um momento, no mundo, complicado por conta da pandemia do novo 

Coronavírus. No Brasil, estamos em um momento em que precisamos 

defender as instituições. Sabemos de suas liberdades individuais e coletivas 

em uma democracia”, afirmou.
O governador prosseguiu: “Vivemos uma situação anormal no Brasil. 

Passamos a ter a politização em tudo, inclusive da pandemia. Politizar uma 

situação que tira a vida das pessoas atrapalha o trabalho de quem luta para 

seguir as orientações dos órgãos de saúde. Não ter uma liderança nacional faz 

com que a gente tenha que viver em um debate e um embate constante”, 

criticou.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-05-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

EMERGENCIAL
Nossocrédito libera mais de R$ 6,3 milhões em financiamentos

Para ter acesso ao financiamento, o empreendedor não pode ter restrição nos 

cadastros de proteção ao crédito.
O Programa Nossocrédito, administrado pela Agência de Desenvolvimento 

das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo 

(Aderes), atende empreendedores que estão sentindo os impactos 

econômicos causados pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). 

Somente com a linha de financiamento Nossocrédito Emergencial, voltada 

para empreendedores formais e informais, foram liberados mais de R$ 6,3 

milhões distribuídos em 583 contratos.
Criada para atender empreendedores durante essa pandemia, a linha de 

crédito conta com taxas a partir de 0,65% ao mês, carência de até seis meses 

para o início do pagamento e um total de 36 meses de prazo para quitar o 

débito. Os valores financiados vão de R$200 a R$ 20 mil e os contratos são 

feitos por meio do Banestes.
Período de Contratação
O período de contratação desta nova linha de crédito será de três meses, a 

partir do dia 23 de março de 2020, podendo ser prorrogado por igual período. 

A captação das operações será realizada conforme processo operacional já 

existente para os produtos de Microcrédito do Banestes, no âmbito do 

Programa Nossocrédito, a partir de Levantamento Socioeconômico (LSE), 

realizado por agente de crédito do empreendimento a ser atendido.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-05-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


