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COMUNICADO
Considerando a necessidade de se 
proceder com a pesquisa de preços para 
formalização de contratação emergencial 
com vistas à aquisição de material de 
consumo (Gêneros Alimentícios) Kit 
Merenda, destinados a atender aos 
alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino, em decorrência da Pandemia do 
Coronavirus (COVID-19), que já se 
encont ra  presente  em todos  os 
continentes do planeta, tendo vitimado 
milhares de pessoas dada a facilidade de 
contaminação.
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 21/05/2020 às 08:30 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, o recebimento de 
cotações de preços de mercado, com a 
finalidade de formalização de contratação 
emergencial, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias.
Insta esclarecer que na data aventada, a 
Comissão Permanente de Licitações e 
Contratos do Município de Linhares 
receberá tão somente as cotações de 
preço das empresas interessadas na 
prestação dos serviços, nos moldes do 
Termo de Referência, disponibilizado pela 
SEME. Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0600008.09.0009

Linhares-ES, 13 de maio de 2.020
Kátia Cilene dos Santos Félix

 Presidente da CPL

RESULTADO DO JULGAMENTO DO 
RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 001/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado do recurso da Tomada 
de Preços acima citada, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação e 
Drenagem na rua de acesso ao Cemitério 
da comunidade de Barra do Triunfo, no 
m u n i c í p i o  d e  J o ã o  N e i va ,  c o m 
fornecimento de materiais e mão de obra, 
conforme autorização no processo 
administrativo nº 0.253 de 17/01/2020. 
RECORRENTE: ATN CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA ME
DECISAO: RECURSO PROVIDO - ATN 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME – 
HABILITADA
Ficam as empresas devidamente 
notificadas para ciência da decisão e, caso 
queiram, interpor recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir desta 
publicação.
RECORRENTE: SINGULAR ENGENHARIA 
EIRELI
DECISAO: RECURSO IMPROVIDO - 
SINGULAR ENGENHARIA EIRELI – 
INABILITADA
João Neiva, 13 de maio de 2020.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
Presidente CPL PMJN

RESULTADO DO JULGAMENTO DO 
RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 004/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado do Julgamento do 
Recurso da TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2020, cujo objeto é a Contratação de 
empresa na execução da reforma da 
escadaria e construção de canaleta em 
concreto armado na Rua Cipriano dos 
Santos – Bairro de Fátima.
L i c i t a n t e s  H a b i l i t a d a s :  J . H . 
CONSTRUTORA LTDA EPP e BASE FORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
Fica desde já designado o dia 18 de Maio 
de 2020, às 09 horas, para a abertura 
d o  E N V E L O P E  B  –  P R O P O S TA 
COMERCIAL.
João Neiva, 14 de Maio de 2020. 

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

RESUMO DE CONTRATO
Nº 66/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0009
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: LUCDAN COM. DE ART. DE CIM. E MAT. DE CONST LTDA.
Objeto: Aquisição de tubos de concreto armado (manilhas) para manutenção e conservação da tubulação de rede de 
esgoto e pluvial.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 11/2020.
Valor: R$ 87.100,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 13/05/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 19/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0016

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 28/05/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de Equipamentos para atender as 
demandas dos Agricultores Familiares do Município de Dores do Rio Preto/ES.
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, 13/05/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico

001/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 09 horas do dia 
27/05/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Objeto: fornecimento, 
garantia e assistência técnica de 01 (um) veículo, zero km, com capacidade para sete 
pessoas, a pedido da SEMGE para atender a SEMUS. Proc. 180/2020. 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: 2020.030E0500001.01.0006

Luana Guasti
Pregoeira

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Governo coordena ação integrada de fiscalização de comércios

Na manhã da última segunda-feira (11), teve início a fase II da Operação Covid-19, 

organizada pelo Governo do Estado, com o objetivo de conscientizar a população dos 

municípios da Grande Vitória quanto à necessidade da adoção de ações de proteção, 

distanciamento social, bem como de medidas de respeito às diretrizes publicadas 

acerca da abertura gradual do comércio, em meio à pandemia.
Na operação, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, representadas por integrantes do 

1º e 6º Batalhão, juntamente com agentes dos poderes públicos municipais, realizaram 

várias atividades coordenadas, integradas e planejadas, compostas de abordagens 

específicas em comércios. O objetivo das ações foi orientar os proprietários sobre a 

importância do uso de máscaras, da necessidade do controle de público no interior dos 

estabelecimentos, além da relevância da higienização dos clientes.
Os militares e fiscais municipais também deram sugestões e recomendações para que 

sejam evitadas aglomerações de público. As ações de conscientização da população 

tiveram início ainda no mês de março, com a adoção das primeiras medidas criadas 

pelo Governo do Estado logo no começo da pandemia e foram realizadas de maneira 

intensa e abrangente, focadas em abordagens à população em ruas, calçadões, praças, 

feiras e comércio, tanto pelas prefeituras municipais quanto pelo Corpo de Bombeiros 

Militar.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-05-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

IMPERDÍVEL
Sinfônica do Espírito Santo e Clube Big Beatles juntos em live solidária

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) se junta ao Clube Big Beatles e convidados para 
uma Live Solidária, no próximo sábado (16), a partir das 17 horas. A transmissão, ao vivo, terá 
duas horas de música e solidariedade. Com a realização das Secretarias da Cultura (Secult) e 
de Direitos Humanos
(Sedh), a ação tem a parceria do programa ES Solidário, do Governo do Estado e da TV 
Educativa do Espírito Santo.
A live será transmitida pela internet nos canais oficiais do Governo do Estado, da Orquestra 
Sinfônica do Espírito Santo e do Clube Big Beatles. E na TV Aberta e a cabo pela TVE-ES, pelos 
canais 2.1 (aberta), 15 (Net) e 05 (RCA). Na programação, a Orquestra Sinfônica do Espírito 
Santo, em formato reduzido, o Clube Big Beatles e os convidados especiais Ivans Lins, Amaro 
Lima, Flávio Venturini, Andreas Kisser, André Prando e Edgard Scandurra, tudo isso seguindo 
normas rígidas de distanciamento social e todos os protocolos recomendados pelas 
autoridades sanitárias. 
Durante as duas horas de transmissão, a live contará com apresentação de Edu Henning, a 
participação dos artistas, entidades e apoiadores, além da regência do Maestro da Oses Helder 
Trefzger.
Acesse o ES Solidário https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

JUROS MENORES
Banestes reduz juros do parcelamento da fatura do cartão de crédito

O Banestes baixou os juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e 
Banestes Visa. As taxas são a partir de 2,25% ao mês, levando-se em conta o 
relacionamento do cliente com o Banco. As novas condições são válidas para clientes que não 
possuem valores no rotativo de faturas anteriores e que tiverem o fechamento da fatura a 
partir do dia 08 de maio. "Podem ter acesso todos os clientes pessoa física, que estão com o 
pagamento em dia e tiveram algum imprevisto, principalmente nesse período que vivemos. É 
mais uma ação do Banestes para dar fôlego ao nosso correntista.”
Marcos Vinícius Nunes Montes
Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos

INFORMAÇÕES:
Os clientes podem consultar as propostas de parcelamento na própria fatura dos cartões, no 
Banestes Internet Banking, nos caixas eletrônicos, no App Banestes (disponível somente 
para Banescard), na Central de Atendimento do Cliente Banescard e na Central de 
Atendimento Banestes Visa.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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