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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

006/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 13:00 horas do dia 
03/06/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Material Radiológico, a pedido da SEMUS. 
Proc. 1590/2020. 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: 2020.030E0500001.02.0007

Luana Guasti
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

004/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
02/06/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor de câmara 
ar, a pedido da SEMOSI. Proc. 904/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0015

Luana Guasti
Pregoeira

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 025/2020

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, torna público a Revogação do processo licitatório acima 
mencionado, cujo objeto é Aquisição de Material Elétrico, por motivos de prevenção do 
Covid-19. Informa ainda que o objeto será licitado na modalidade de Pregão Eletrônico.
ID: 2020.030E0700001.02.0011

Eduardo Marozzi Zanotti
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

005/2020
            

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:00 horas do dia 
03/06/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição e Recarga de Extintores de Incêndio, a 
pedido da COMPDEC. Proc. 829/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0016

Luana Guasti
Pregoeira

Aviso de Pregão Presencial
Nº 016/2020

Proc. Nº 009242/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna 
público que às 08h30min do dia 02 de junho de 2020, na sede da Prefeitura, realizará 
licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor preço 
por lote, EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno porte ou 
equiparadas, objetivando a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), em 
botija de 13 kg (P13) e em cilindro de 45kg (P45), mediante sistema de troca de 
botijões, em atendimento às demandas de diversas Secretarias Municipais.O 
Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link, 
Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no 
horário de 07:00 às 13:00 hs, ou através do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, 19 de maio de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira Oficial

RESULTADOS INICIAIS
Sesa divulga resultados da primeira etapa do Inquérito Sorológico

Do total de pacientes positivos, cerca de 80% apresentaram sintomas e 19,60% 
não apresentaram quaisquer sintomas. Em entrevista coletiva na tarde de ontem 
(18), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de 
Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, apresentaram os resultados iniciais da 
primeira etapa do “Inquérito Sorológico”, realizada entre os dias 13 e 15 de maio 
em 19 municípios capixabas.
Nesta primeira etapa, foram realizadas 6.670 testagens entre população 
sorteada, contatos do sorteado positivo e de pesquisadores. O estudo aponta uma 
prevalência de 2,1% da população infectada, o que representa uma estimativa 
84.391 pessoas no Estado.
“São as primeiras projeções do tamanho da infecção da Covid-19 no Estado. A 
partir dessa pesquisa poderemos projetar estatisticamente a expansão da doença 
e ao longo das quatro etapas identificar, com a diferença de crescimento ou 
estabilização do número de casos, a força de transmissão”, explicou Nésio 
Fernandes.
Segundo o secretário, é importante o entendimento de que a projeção que está 
sendo feita é a estatística da população.Nesio Fernandes falou ainda sobre a 
importância de se manter as medidas de distanciamento social entre as pessoas. 
“É uma doença que não tem tratamento, nem vacina. Uma doença que tem 
evoluído para complicações”.

TESTES POSITIVOS - O estudo de prevalência aponta que do total dos testes com 
resultados positivos, 73,20% eram do sexo feminino e 26,8% masculino, e que a 
faixa etária com mais casos positivos foi a de 21 a 40 anos, com 37,1% dos casos.
Não é adequado utilizar esse inquérito para identificar a prevalência da doença por 
municípios ou por regiões, como a Grande Vitória. É uma projeção estatística da 
população, o resultado é o conjunto da população do Estado.
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ENERGIA RENOVÁVEL
Mais quatro escolas estaduais recebem painéis fotovoltaicos

Na próxima semana, quatro escolas da Rede Pública Estadual vão receber a 
instalação de painéis fotovoltaicos. O objetivo é reduzir parte do consumo de 
energia elétrica e fazer o uso pedagógico dessa geração. Serão contempladas a 
EEEFM Bernardo Horta, em Irupi; a EEEM Prof. Agenor Roris, em Vila Velha; a EEEF 
Graúna, em Itapemirim; e a EEEFM Lyra Ribeiro Santos, em Guarapari.
De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a ação faz 
parte de um convênio celebrado entre EDP, Secretaria da Educação (Sedu) e a 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP) para execução do Projeto “Boa 
Energia nas Escolas”. Mais do que a economia pela redução das despesas de conta 
de luz, a instalação de painéis fotovoltaicos representa uma oportunidade para 
que os alunos conheçam de perto o funcionamento de uma fonte moderna, limpa e 
renovável.
Vitor de Angelo - Secretário de Educação

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2020

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020 - PROPOSTA.
Licitantes Classificadas: BASE FORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e 
J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP
A empresa BASE FORTE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI apresentou proposta 
com o menor valor, sendo esta de R$ 
146.499,99 (cento e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos), sendo, 
portanto, a vencedora do certame.
Ficam as empresas devidamente 
notificadas para, caso queiram, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir desta publicação.
João Neiva, 20 de maio de 2020. 

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 006/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  licitação na 23 de junho de 2020,
modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
006/2020, do tipo maior oferta, 
objetivando a doação com encargos de 
bem móvel público, de propriedade do 
Município, com fomento da atividade 
econômica. 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 : 
2020.042E0600023.01.0002

Linhares-ES, 19 de maio de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL


