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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N°01/2020

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através do Presidente da CPL e do decreto 4.120/2019, torna público que 
realizará dará continuidade a licitação de CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2020, cujo objeto é o Registro de Preço para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de levantamento de dados imobiliários 
municipal, compreendendo a revisão e atualização do código tributário municipal – Lei Municipal nº 047/1997, elaboração da 
planta genérica de valores (PGV), cadastro e recadastro físico-imobiliário “In Loco” da área urbana e de expansão urbana, 
atualização, manutenção e suporte do sistema de informações geográficas (SIG), treinamento e suporte aos servidores. O edital 
encontra-se no site da prefeitura www.saoroquedocanaa.es.gov.br. Nova da data de abertura: 13h00min do dia 17/03/2020.

São Roque do Canaã, 15/05/2020.
Pedro de Alcântara Soares

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 20/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0017

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 02/06/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
prestação de Serviços de Manutenção do tipo mão-de-obra Preventiva e Corretiva incluindo o fornecimento de peças e 
acessórios de reposição originais ou genuínas novas, compreendendo parte mecânica, ar-condicionado e tapeçaria dos 
veículos leves e médios oficiais (diversas marcas), que compõem a frota da Prefeitura Municipal 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, 15/05/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

RESUMO DE CONTRATO
Nº 69/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0010
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: VALENTIM, REVENDA E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para veículos pesados, caminhão, ônibus e 
micro-ônibus que compõem a frota das secretarias municipais de agricultura, educação e obras.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 12/2020.
Valor: R$ 170.000,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 15/05/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 012/2019

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 19/05/2020 às 08:00 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, 15 de maio de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020

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 o resultado de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020.
EMPRESAS INABILITADAS: ARCEL 
EMPREENDIMENTOS LTDA, COMÉR 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
e CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI. 
Os autos encontram-se com vistas 
franqueadas. A Comissão Permanente de 
Licitação informa ainda, que abre-se o 
prazo legal para interposição de recursos.

Linhares-ES, 15 de maio de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

006/2020
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 o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 006/2020, conforme abaixo:
E m p r e s a  V e n c e d o r a :  G O L D E N 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI.

Linhares-ES, 15 de maio de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
DA BARRA

________________________________
AVISO DE CANCELAMENTO DE 

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA Nº 23/2020
O Município de Conceição da Barra, 
através da Pregoeira, torna publico que o 
presente  PREGÃO PRESENCIAL 
23/2020, cujo obejto é : Contratação 
de empresa prestadora de serviços 
jornalisticos, para publicação de 
extratos  de edi ta is  e  outros , 
inicialmente marcado para a data de  
20/05/2020, as 14:00h, foi  CANCELADO.
Maiores informações pelo tel.: (27) 
98884-7593.

IRANI DE SOUZA PEREIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

002/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
28/05/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição Material Médico Hospitalar e Equipamento de 
Proteção Intensiva - EPI, a pedido da SEMUS. Proc. 1921/2020. Local de realização: 
www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br 
ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0500001.02.0005

Luana Guasti
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

003/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
29/05/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Medicamento, a pedido da SEMUS. Proc. 
1922/2020. Local de realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do 
email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0500001.02.0006

Luana Guasti
Pregoeira

IMUNIZAÇÃO
Sarampo em estados vizinhos alerta para manutenção da imunização

Embora no Espírito Santo não haja casos confirmados desde agosto de 2019, os estados 

vizinhos somam 669 casos. A queda nas coberturas vacinais, devido à pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19), é uma preocupação mundial. Em relação ao sarampo, a cobertura 

vacinal no Brasil tem registrado baixa e os casos avançam em 19 estados brasileiros. 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, durante a Semana Epidemiológica 

1 a 16 (29/12/2019 a 11/04/2020), o país registrou 2.805 casos confirmados de sarampo e 

três óbitos. Embora no Espírito Santo não haja casos confirmados desde agosto de 2019, os 

três estados que fazem divisa com o Estado somam 669 casos e um óbito: Rio de Janeiro 

(659 casos e um óbito), Minas Gerais (7 casos); e Bahia (3 casos).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-05-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

DESENVOLVIMENTO
Empresa de proteína anuncia 

expansão na região norte do ES

O setor avícola vai ganhar um impulso 
na região norte do Espírito Santo. Dia 
13/05, a empresa Proteinorte anunciou 
investimento de cerca de R$ 25 milhões 
na expansão e modernização do 
abatedouro e na implantação de uma 
fábrica de ração no município de 
Linhares. A novidade foi comunicada 
durante videoconferência com o 
governador Renato Casagrande. O 
investimento vai gerar até 150 novos 
empregos na região no segundo 
semestre deste ano. 
A operação conta com financiamento de 
R$ 10,5  mi lhões  do  Banco  de 
Desenvolvimento do Espírito Santo 
(Bandes). Os investimentos têm o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
ração que a empresa já produz, 
aumentando a capacidade de 16 para 
30 toneladas de ração por hora. De 
acordo com o diretor Administrativo 
Financeiro da Proteinorte, Fernando 
Marim, a empresa vem se preparando 
para o aumento da demanda.
Este é o segundo investimento a ser 
anunciado na região esta semana, 
mostrando que o Governo do Estado 
vem buscando a l te rnat ivas  de 
viabilidade econômica pensando no 
longo prazo.

Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (15-05-2020) - 
Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


