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Aviso de Tomada de Preços
Nº 002/2020

Proc. N° 09227/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão de Licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 15 de junho de 2020, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, objetivando a contratação 
de empresa especializada em execução de obra de construção de ponte na 
Comunidade São Vicente do Firme, Córrego do Firme, próximo ao Sítio Quatro 
Irmãos, Município de Afonso Cláudio/ES. O Edital poderá ser obtido no Setor de 
Licitação da Prefeitura ou através do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
Informações através do tel. (27)3735-4005 ou do e-mail supramencionado, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas.

Afonso Cláudio/ES, em 25 de maio de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Presidente da CPL

RESUMO DE CONTRATO
 Nº 041/2020

Contratante: Fundo Municipal de Saúde e Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Serrana Construtora e Empreendimentos LTDA - ME.
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE, LOCALIZADA NA PRACA MANOEL 
FERNANDES ORNELAS.
Valor: R$ 96.036,42.
Vigência: 06 meses.
Dores do Rio Preto, 25/05/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

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 002/2020.EMPRESA 
INABILITADA:CONTACT SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI ME
EMPRESA HABILITADA: D. FERNANDES 
C O N S T R U Ç Õ E S  E  S E R V I Ç O S 
AMBIENTAIS 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. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0002
Linhares-ES, 25 de maio de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix 
Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 027/2019

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 27/05/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura do 
envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”.

Linhares-ES, 25 de maio de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

CHUVAS DE JANEIRO DE 2020
Começa a terceira etapa de pagamento do Cartão Reconstrução ES 

2020

O Governo do Estado iniciou, na última quarta-feira (20), a terceira etapa de 
liberação do Cartão Reconstrução ES às famílias atingidas pelas chuvas de 
janeiro de 2020, que foram cadastradas pelos municípios. A secretária de 
Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grilo, 
participou da entrega dos cartões, nas cidades de Iconha e Castelo. Nesta 
etapa, serão entregues 1.480 cartões, totalizando R$ 4.440.000,00 pagos pelo 
Estado. Cada beneficiário recebeu, em mãos, o cartão com a bandeira do Banco 
do Estado Espírito Santo (Banestes) contendo o valor de R$ 3 mil para utilizar 
com compras de material de construção/reforma, eletrodomésticos e compras 
de móveis, ou outro bem ou mercadoria danificados pelas chuvas. "Os 
beneficiários têm seis meses a contar da data de retirada do cartão na agência 
para utilizar o valor liberado, e até 12 meses para retirar o cartão da agência 
bancária, a contar da data de liberação do auxílio. Os valores não utilizados 
serão devolvidos ao Governo do Estado após esses prazos."
Cyntia Figueira Grillo

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social
O cartão magnético possui somente a função de débito. A secretária disse ainda 
que as famílias já cadastradas e que não estão contempladas nessa terceira 
etapa de pagamento serão atendidas nas próximas etapas, que serão 
divulgadas no site da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social (Setades), posteriormente. As famílias não contempladas nesse 
pagamento não devem procurar as agências bancárias nestes dias. Somente o 
responsável familiar (titular) poderá retirar o cartão da agência bancária. Para 
retirada do cartão, o titular deverá apresentar um documento de identificação 
com foto e o CPF.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

IPAJM promove atendimento diferenciado durante pandemia

Aposentados, pensionistas, servidores e ex-servidores ativos estaduais, bem 

como os familiares, devem ficar atentos às formas de atendimento do 

Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) durante o período de pandemia. 

Com objetivo de seguir os cuidados de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-

19), a Central de Atendimento (CAT) presencial da autarquia funcionará de 

forma diferenciada até o próximo dia 15 de junho. Diversos serviços devem 

ser previamente agendados, por meio de teleatendimento, para que o 

segurado compareça ao Instituto no dia e hora marcados.
"A opção de agendamento possibilita que o segurado venha ao Instituto e seja 

atendido num ambiente sem aglomeração, uma vez que o estabelecido é que 

haja espaçamento de meia em meia hora entre os atendimentos. Isso evita a 

proliferação do vírus e ajuda aqueles que precisam de serviços da autarquia."
José Elias Marçal
Presidente-executivo do IPAJM

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-05-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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