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Aviso de Alteração e Republicação
Pregão Eletrônico Nº 001/2020 - Proc. Nº 1997/20

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna 
público a ALTERAÇÃO e REPUBLICAÇÃO do Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, 
que tem como objeto 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 segue:
Alteração: Fica suprimido o item 1.5.7 - Anexo III do Edital (Plano de Contingência). Em 
razão da respectiva alteração fica alterada a data de abertura e de início da sessão,  como 
segue:
- Abertura das propostas: 21/05/2020 às 08:00 horas
- Início da Sessão de Disputa: 21/05/2020 às 08h45min

O Edital alterado/atualizado está disponível no site:
www.licitacoes-e.com.br

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

Afonso Cláudio/ES, 07 de maio de 2020.

Elilda Maria Bissoli
Pregoeira em exercício

1ª REPUBLICAÇÃO
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 21/05/2020, 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, 07/05/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

Bancos de leite registram queda no número de doadoras
Os Bancos de Leite Humano (BLH) no Espírito Santo apresentaram em março deste ano uma redução de 78% no número de novas doadoras 
cadastradas em relação ao mesmo período de 2019. Esse é um dos reflexos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), já que as mães são grupo de 
risco temem levar a doença para casa. Mas não é preciso ir até o BLH para fazer a doação. Em todos os bancos de leite no Estado há o serviço de coleta 
em domicílio, com agendamentos de dias e horários marcados. Em 2019, os BLH cadastraram 338 doadoras, já em 2020 receberam 264 doadoras no 
mesmo período, mesmo com a possibilidade de captação do leite pela equipe do banco na casa da doadora. De acordo com a coordenadora do Centro de 
Referência Estadual de Banco de Leite Humano, Mônica Barros de Pontes, apesar dessa diminuição, com o trabalho das equipes do BLH na 
conscientização das mães já cadastradas, essas continuaram a doar, ajudando a aumentar o volume de leite dos bancos.
"Fizemos a estratégia de conscientização com as mães já doadoras. Conversamos, explicamos e mostramos as notas técnicas sobre os cuidados que 
tanto nós profissionais quanto elas mães podem ter a fim de garantir a segurança do bebê diante da pandemia. Com esse processo, observamos o 
aumento do volume de leite”.
Mônica Barros de Pontes / Coordenadora do Centro de Referência Estadual de Banco de Leite Humano

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-05-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA 
BARRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 23/2020

O Município de Conceição da Barra, através da 
Pregoeira, torna público que fará realizar a abertura de 
licitação para o dia 20 de maio de 2020 às 14:00 horas, 
cujo objeto contratação de empresa prestadora de 
serviços jornalisticos para publicação de extrato de 
editais e demais atos pertinentes a licitação, para 
atender demanda da Sec. M. de Adm, as exigências 
legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das 
propostas estão previstas no edital em referência e 
p o d e r á  s e r  a d q u i r i d o  a t r a v é s  d o  s i t e : 
www.conceicaodabarra.es.gov.br maiores informações 
pelo tel.: (27) 98884-7593.Obs: os licitantes deverão 
portar equipamentos de proteção individual.

IRANI DE SOUZA PEREIRA
Pregoeira

Novo Coronavírus: Governo adquire mais de 50 mil testes PCR

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), 
recebeu, no final da manhã da última segunda-feira (04), a carga 
proveniente da China com 52.800 mil testes PCR, que haviam sido 
adquiridos no início do mês de abril. Os testes serão encaminhados ao 
Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) 
para a realização de testagens do novo Coronavírus (Covid-19). Com a 
chegada da nova carga, o laboratório conta com mais de 90 mil testes 
disponíveis.
De acordo com o subsecretário de Estado de Administração e 
Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, o Estado contou 
com o apoio de uma empresa, que realizou o traslado para a elaboração 
de uma nova rota para retirada da carga do país de origem. Executamos 
uma rota nova para que evitássemos quaisquer espécies “de confisco 
devido à importância do material diante do cenário mundial”.
Rafael Grossi
Subsec. de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-05-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


