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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0015
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 18/2020.
Objeto: Contratação de serviços de escavadeira hidráulica e caminhão prancha para transporte de máquinas e 
madeiras, manutenção de pontes e recuperação de estradas vicinais.
Vencedor: C. J DETOGNI MATERIAL ELÉTRICO E SERVICOS EIRELI no lote 1, no valor total de R$ 77.910,00.
Dores do Rio Preto/ES, 02/06/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O CBMES torna público:
PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços nº. 14/2020 – Processo nº 88462838 objetivando aquisição de 
veículos Tipo Auto Resgate. Valor máximo da aquisição: R$ 6.420.000,00. Início de envio de propostas: às 08h do dia 
09/06/20.  Fim de envio de propostas: 13h30min do dia 22/06/20.  Data e hora da abertura: 22/06/20 às 14h.
Informações através do e-mail cpl@bombeiros.es.gov.br ou tel. (27) 3194.3685 de 10h as 17h.

Vitória, 02/06/2020
Gilson Pinheiro Filho – Tenente BM

Pregoeiro do CBMES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
 DE LICITAÇÃO

O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO da Chamada Pública nº 02/2020.
Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar para atender a Alimentação Escolar.
Vencedores: ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS no item 58 no valor total de R$ 6.384,00, COOP. DA AGRIC. 
FAMIL. REGIAO DO CAPARAO CAPIXABA nos itens 26 , 41 , 74 e 89 no valor total de R$ 44.473,00, EDSON 
WANDER ARAUJO nos itens 22 , 24 , 28 , 29 , 43 , 70 , 72 , 76 , 77 e 91 no valor total de R$ 19.894,20, FRANCIS 
BARBOSA LOUZADA nos itens 38 e 86 no valor total de R$ 3.806,00, GENESIS AZEVEDO RAMOS nos itens 1 , 7 , 73 
e 95 no valor total de R$ 2.064,40, ISABEL RODRIGUES BARBOSA nos itens 37 e 85 no valor total de R$ 18.820,00, 
JEFERSON DONADIO nos itens 10 , 11 , 33 , 58 , 59 e 81 no valor total de R$ 19.471,00; JERONIMO AUGUSTO 
CAITANO nos itens 5 , 6 , 12 , 16 , 21 , 53 , 54 , 55 , 60 , 63 , 64 e 69 no valor total de R$ 5.366,89; JOAQUIM 
DONÁDIO FILHO nos itens 3 , 4 , 8 , 13 , 20 , 32 , 34 , 36 , 40 , 48 , 51 , 52 , 56 , 61 , 64 , 68 , 78 , 79 , 80 , 82 , 84 , 88 , 
92 e 96 no valor total de R$ 14.256,21; JOSE HUMBERTO MORETI nos itens 2 , 15 , 30 , 44 , 46 , 49 , 50 , 52 , 60 , 63 , 
65 , 69 , 73 , 78 , 82 , 92 e 94 no valor total de R$ 6.579,06; MANOEL LEONARDO nos itens 25 , 33 e 81 no valor total 
de R$ 5.405,40; MIGUEL MENDES PEREIRA nos itens 5 , 9 , 18 , 23 , 49 , 50 , 53 , 57 , 63 , 65 , 66 , 69 , 71 , 79 e 82 no 
valor total de R$ 9.564,17; NEILA MIRANDA XAVIER nos itens 14 , 19 , 27 , 39 , 62 , 67 , 75 e 87 no valor total de R$ 
3.754,00; TIAGO FIGUEIREDO BARRADA nos itens 17 , 47 , 52 , 55 , 60 , 65 , 73 , 92 e 95 no valor total de R$ 
3.087,47 e VAGNER DE FIGUEREDO BARRADA nos itens 1 , 7 , 25 , 31 , 49 , 55 , 73 e 79 no valor total de R$ 
4.178,90 
Dores do Rio Preto, 02/06/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial
Nº 017/2020

Proc. Nº 002124/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna 
público que às 08h30min do dia 23 de junho de 2020, na sede da Prefeitura, realizará 
licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, EXCLUSIVA 
para microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, objetivando 
a aquisição de material de consumo (areia, cimento, bloco de concreto e outros) 
e equipamento/material permanente (placa compactadora e andaime), 
destinados ao calçamento e melhorias de ruas localizadas nos Bairros da 
Grama, Itapuã e Leni Alves de Lima, neste Município de Afonso Cláudio/ES. 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, 02 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira Oficial

EXTRATO DE CONTRATO - 3° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 248/2019. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB EIRELI ME.  CNPJ: 18.957.023/0001-54. 
ENDEREÇO: Rua Conceição da Barra, 1400, Araças, Linhares/ES - CEP:29.901-391. OBJETO: O presente instrumento tem por 
objetivo alterar a Cláusula 6ª do citado Contrato, conforme solicitado no Processo Administrativo nº. 1840 de 20 de Maio de 2020.  
PRAZO PRORROGADO: Fica prorrogado por 89(oitenta e nove) dias o prazo para execução dos serviços referente a Pavimentação, 
drenagem pluvial e construções de sanitários, tendo seu término prorrogado para o dia 30 de Agosto de 2020. Fica prorrogado por 
90(noventa) dias o prazo para execução dos serviços referente a segurança - sistema de monitoramento e vigilância, tendo seu 
término prorrogado para o dia 30 de Agosto de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 01 de Junho de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

SOLUÇÕES FINANCEIRAS
Banestes: mais de R$ 1 bilhão em crédito no Espírito Santo

Com o objetivo de apoiar a população capixaba e contribuir para a redução dos impactos econômicos 

da pandemia do novo Coronavírus, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vem atuando 

fortemente na oferta de linhas de crédito e outras soluções financeiras para atendimento à sociedade, 

com foco tanto para empresas e setor industrial quanto para pessoas físicas.
Desde o início de 2020, o Banestes já disponibilizou um montante superior a R$ 1 bilhão em créditos, 

que somados correspondem a mais de 70 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas atendidas. 

Confira a seguir o balanço das principais ações de auxílio econômico do Banestes frente à pandemia 

do novo Coronavírus (Covid-19). Os dados são referentes ao período de março até maio de 2020.

LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL BANDES E BANESTES:
Para esta linha de crédito, que atende a empresas de todos os portes e setor industrial, com taxas a 

partir de CDI + 0,32% ao mês, o Banestes disponibilizou o montante de R$ 250 milhões. Até o 

momento, o Banestes já liberou mais de R$ 130 milhões em recursos nesta linha, em um total de 

1.205 contratos. Além disso, estão em análise pelo Banestes outros 800 contratos, 

aproximadamente, que chegam ao valor total aproximado de R$ 120 milhões.

LINHA DE CRÉDITO ADERES E BANESTES – NOSSOCRÉDITO EMERGENCIAL (PROGRAMA NOSSO 

CRÉDITO):
A linha Nossocrédito Emergencial, com taxas de 0,65% a 0,95% ao mês, já liberou mais de R$ 10 

milhões em recursos, em 718 contratos com empreendedores de pequeno porte.

LINHAS DO FUNDO DE AVAL – (01) MICROCRÉDITO EMERGENCIAL COVID-19:
Na linha de crédito de até R$ 5 mil, com taxa zero, cujo foco são microempreendedores individuais 

(MEIs), já foram liberados o valor total de mais de R$ 2,7 milhões, distribuídos em 554 operações de 

crédito.

LINHAS DO FUNDO DE AVAL – (02) CAPITAL DE GIRO COVID-19:
A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, cujos recursos são destinados especificamente 

para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de R$ 

270 mil, distribuídos em 25 contratos com empresas do Estado.

REPARCELAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM ATÉ 180 DIAS:
Condição única no mercado, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ). Ao 

total, o Banestes já realizou mais de R$ 400 milhões em repactuação de contratos.

A divulgação do balanço será realizada semanalmente pelo Banestes, no site oficial do banco. Para 

mais informações sobre as ações de auxí l io econômico do Banestes, acesse: 

www.banestes.com.br/estamosjuntos

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (02-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

ANULAÇÃO DO PP N° 024/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA-ES, torna 
público a ANULAÇÃO do Pregão Presencial 
n° 024/2019, cujo o objeto é o registro de 
preços para futura aquisição de materiais 
elétricos para manutenção da Iluminação 
Pública, tendo em vista o princípio da 
autotutela, consagrado nas Súmulas nº 
346 e nº 473 do STF, conforme justificativa 
nos autos e parecer da Procuradoria Geral.
João Neiva/ES, 02 de junho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal 

Impactos: Setur realiza pesquisa com empresários e 
autônomos

A Gerência de Estudos e Negócios Turísticos (Gentur), da 
Secretaria de Turismo (Setur), está realizando junto aos 
empresários e profissionais autônomos do setor uma pesquisa 
on-line. O objetivo é conhecer os impactos em decorrência da 
pandemia do novo Coronavírus. Participam do estudo os 
profissionais e empresas cadastrados no Sistema Nacional de 
Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). O 
formulário on-line dará à Setur uma base de informações sobre 
as atividades impactadas, o acesso a benefícios concedidos 
pelo Governo do Estado, bem como um espaço para sugestões 
de medidas que podem auxiliar a superar a crise e retomar às 
atividades ao fim da pandemia. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (01-06-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


