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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº  001/2020 Processo nº  5.481/2019T Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE OGU  N° 875724/2018 - OPERAÇÃO 1059608-66 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. O Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, usando de suas 
atribuições legais, HOMOLOGA a Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2020, após verificação de suas peças, sua 
tramitação e ADJUDICA o objeto do citado Processo Licitatório à Empresa PAMEG CONSTRUTORA LTDA, vencedora do certame, no 
valor de R$ 171.644,38 (cento e setenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reis e trinta e oito centavos). Jerônimo Monteiro-ES, 23 
de março de 2020.

SERGIO FARIAS FONSECA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 

028/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
25/05/2020, Licitação na modalidade de PP – Registro Preços – Exclusiva ME e EPP. 
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor de câmara a pedido da SEMOSI. 
Proc. 904/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0014

Luana Guasti
Pregoeira

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Fabricante de chocolates americana instala centro de distribuição 

no ES

A fabricante americana de chocolates Hershey´s confirmou o início das 
operações do seu centro de distribuição, a partir do mês de junho, no Espírito 
Santo. O anúncio foi realizado na manhã da última sexta-feira (08), durante 
videoconferência com o governador Renato Casagrande e representantes da 
Secretaria de Desenvolvimento (Sedes).
O empreendimento, localizado no município da Serra, concentrará todas as 
atividades de distribuição do portfólio de produtos nacionais e importados da 
Hershey´s no País. O projeto envolve um investimento da ordem de R$7 
milhões, com a geração de 50 vagas de emprego entre diretos e indiretos. A 
unidade terá uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade de atender 
até 1,5 mil clientes nacionais e movimentar cerca de 50 mil toneladas de 
produtos por ano.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

BANDES
Banco fecha primeiro trimestre com resultado de R$ 14,9 milhões

Os números referentes aos três primeiros meses de 2020 do Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) mostram resultados positivos. O 
resultado acumulado pela instituição no período foi de R$ 14,9 milhões. O 
diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, destacou que depois de 
muitos anos, a instituição voltou a apresentar resultado positivo no primeiro 
trimestre.
O resultado do trimestre também representou uma reversão frente ao 
fechamento do exercício de 2019, quando o banco apresentou déficit em seu 
balanço patrimonial, após a decisão de reclassificar as operações 
problemáticas de sua carteira de crédito em níveis de risco adequados. “O 
desempenho positivo é um dos indicativos que a reestruturação do banco 
capixaba, promovida ao longo do último ano, está na direção correta. A 
instituição reposicionou a sua atuação no mercado local, mudou sua estrutura 
administrativa, reduziu a burocracia e promoveu a atualização de produtos e 
serviços oferecidos aos empresários capixabas. Hoje, colhemos os resultados 
do trabalho iniciado em abril de 2019, quando assumimos a instituição com 
uma nova proposta. Mais presente, mais inserido e alinhado às necessidades 
da economia capixaba, e comprometido em se modernizar, o Bandes vem 
trabalhando para fazer crédito de qualidade, ampliando o acesso às linhas para 
negócios prioritários e que impactem a promoção de emprego e renda, de uma 
maneira articulada.”
Maurício Cézar Duque - Diretor-presidente do Bandes

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

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

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


