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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: 09h00min do dia 18/06/2020.
São Roque do Canaã, 18/05/2020.

Pedro de Alcântara Soares
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
DECRETO N° 7.328, DE 18 DE MAIO 

DE 2020.
Dispõe sobre a Homologação do Resultado 
Final do Concurso Público – Edital n° 
002/2019, para os cargos Efetivos do 
Nível Superior.
A íntegra do Decreto mencionado 
acima encontra-se no s ite da 
Prefeitura Municipal de João Neiva e 
no DOM/ES.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
DECRETO N° 7.330, DE 18 DE MAIO 

DE 2020.
Dispõe sobre a Homologação do Resultado 
Final do Concurso Público – Edital n° 
004/2019, para os cargos Efetivos do 
Nível Fundamental.
A íntegra do Decreto mencionado 
acima encontra-se no s ite da 
Prefeitura Municipal de João Neiva e 
no DOM/ES.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito municipal

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 004/2020
Objeto: Registrar Preço para futura 
aquisição de materiais de vestuário, 
banho, higiene e limpeza para compor o 
kit de enxoval de bebê, para atender as 
demandas da SEMTADES.
Para os itens 01, 21, 23 e 28 foi declarada 
vencedora a empresa POLI COMERCIAL 
EIRELI EPP, no valor total de R$ 
6.925,68 (seis mil, novecentos e vinte 
e cinco reais e sessenta e oito 
centavos). Para os itens 02 e 03 foi 
declarada vencedora a empresa PROSEG 
TEXTIL COMERCIAL EIRELI, no valor 
total de R$ 5.673,60 (cinco mil, 
seiscentos e setenta e três reais e 
sessenta centavos). Para os itens 04, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 foi declarada 
v e n c e d o r a  a  e m p r e s a  A L P H A 
COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI – 
ME, no valor total de R$ 23.342,40 
(vinte e três mil, trezentos e quarenta 
e dois reais e quarenta centavos). 
Para os itens 05, 07, 24 e 25 foi declarada 
vencedora a empresa R.F.L. COMERCIAL 
LTDA-EPP, no valor total de R$ 
1 6 . 4 8 8 , 0 0  ( d e z e s s e i s  m i l , 
quatrocentos e oitenta e oito reais). 
Para os itens 06 e 10 foi declarada 
vencedora a empresa N. NUNES 
COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA 
EPP, no valor total de R$ 6.876,00 (seis 
mil, oitocentos e setenta e seis reais). 
Para os itens 08, 11, 19, 20 e 27 foi 
declarada vencedora a empresa J.B 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 
no valor total de R$ 9.216,00 (nove mil, 
duzentos e dezesseis reais). Para o 
item 09 foi declarada vencedora a 
empresa PROTEVILE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, no valor total de R$ 7.761,60 
(sete mil, setecentos e sessenta e um 
reais e sessenta centavos). Para os 
itens 22, 26 e 29 foi declarada vencedora a 
e m p r e s a  M O U R A  C O M É R C I O 
ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI, no valor total de R$ 8.150,40 
(oito mil, cento e cinquenta reais e 
quarenta centavos).
João Neiva/ES, 19 de maio de 2020.

Dieyna Dal Piero Fraga
Pregoeira PMJN

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
DECRETO N° 7.329, DE 18 DE MAIO 

DE 2020.
Dispõe sobre a Homologação do Resultado 
Final do Concurso Público – Edital n° 
003/2019, para os cargos Efetivos de 
Procurador Jurídico.
A íntegra do Decreto mencionado 
acima encontra-se no s ite da 
Prefeitura Municipal de João Neiva e 
no DOM/ES.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 028/2020

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, torna público a Revogação do processo licitatório acima 
mencionado, cujo objeto é Aquisição de Penus, por motivos de prevenção do Covid-19. 
Informa ainda que o objeto será licitado na modalidade de Pregão Eletrônico.
ID: 2020.030E0700001.02.0014
ID: 2020.030E0500001.02.0004

Eduardo Marozzi Zanotti
Prefeito Municipal

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 brasi le iros. 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 Prote inorte  anunc iou 

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 $  1 0 , 5  m i l h õ e s  d o  B a n c o  d e 

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 alternativas 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


