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COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Linhares – ES, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 14/05/2020 às 14:00 (quatorze 
horas) a  abertura dos Envelopes de 
HABILITAÇÃO das empresas CONTACT 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI e D. 
FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI EPP. O comunicado 
encont ra-se  d i spon íve l  no  s i te : 
www.linhares.es.gov.br. 

Linhares, 12 de maio 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 007/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 05 de junho de 2020
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 007/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar  as obras de 
Reforma e Revitalização da Praça e 
Implantação do Campo Society, no Bairro 
São José, 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 : 
2020.042E0600019.01.0003

Linhares-ES, 12 de maio de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

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, que fica determinado para o 
dia 14/05/2020 às 16:00 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, 12 de maio de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 18/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0015

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 27/05/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de serviços de escavadeira 
hidráulica e caminhão prancha para transporte de máquinas e madeiras, manutenção de pontes e recuperação de 
estradas vicinais.
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, 12/05/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0500001.01.0004
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 03/2020.
Objeto: Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família da sede, localizada na Praça Manoel Fernandes Ornelas.
Vencedor: Serrana Construtora e Empreendimentos LTDA-ME.
Valor: R$ 360.519,10.
Dores do Rio Preto, 12/05/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 006/2020

Proc. Nº 009345/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES,  através de sua Pregoeira Oficial, torna público que 
fará realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico, adotando-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 material gráfico (envelopes, 
capa de processo e outros), visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais de Administração e 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: 22/05/2020 às 08:00 
horas
- Abertura das propostas: 26/05/2020 às 08:00 horas
- Início da Sessão de Disputa: 26/05/2020 às 08h45min

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 12 de maio de 2020.

Elilda Maria Bissoli
Pregoeira em exercício

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
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