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AVISO 
RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA 

DE PREÇO N°05/2019

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, 
através do Presidente da CPL, torna público o resultado da 
Habilitação da TP 005/2020. Empresas Habilitadas: 
CONSTRUTORA CALAZANS DAL'COL LTDA, 
G O N Z A L E S  E N G E N H A R I A LT D A ,  e  T R O PA 
CONSTRUTORA EIRELI. Empresa Inabilitada: SANTA 
MARIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. O inteiro teor da decisão 
e s t a r á  à  d i s p o s i ç ã o  d a s  e m p r e s a s ,  n o  s i t e 
www.saoroquedocanaa.es.gov.br/licitacao. Ficam desde já 
as mesmas intimidadas para conhecimento da presente, bem 
como fica designada a data de 19/06/2020, às 09:00 para 
continuidade do certame, com abertura dos envelopes 
contendo as propostas comerciais das empresas habilitadas.
São Roque do Canaã, 17/06/2020.

PEDRO DE ALCÂNTARA SOARES
Presidente da CPL

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna 
público o EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº. 006/2020, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução de obras e serviços de engenharia, com 
fornecimento de material, objetivando a manutenção 
corretiva do prédio situado à Rua João Vago, nº 137, Centro 
São Roque do Canaã, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças.  A empresa 
vencedora foi: TROPA CONSTRUTORA EIRELI, no valor 
total de R$ 235.265,36.

São Roque Do Canaã-ES, 17/06/2020.
RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 05/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0021
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
09/07/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa de construção para reforma 
do edifício sede do NASF e Nosso Crédito, localizado a Rua Alfredo Gualandi da Silva, 42 –Centro – Dores do Rio Preto-
ES.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 17/06/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

NOVA UNIDADE
Governador anuncia nova unidade prisional de regime fechado no ES

O governador Renato Casagrande assinou, ontem (16), o contrato para construção da 

Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI). Com investimento de R$ 57 milhões, o 

Governo do Estado entregará um novo presídio no regime fechado com 800 novas vagas 

nas galerias, além de instalações de triagem e isolamento. A ampliação da capacidade do 

sistema prisional é um dos projetos estabelecidos no Planejamento Estratégico do 

Estado.
O secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, destaca que o projeto para a nova 

unidade do Complexo do Xuri prevê circuito fechado de TV, com câmeras de 

videomonitoramento, automação de todas as portas de segurança dos setores internos e 

intermediários; captação de água da chuva e reuso. Além das 800 celas em galerias, o 

projeto prevê instalações dessa situação.
“Estamos dando ordem de serviço de uma unidade prisional de regime fechado, que terá 

recursos do Governo Federal e do Estado, com 800 novas vagas. Será uma unidade que 

irá se incorporar ao nosso Complexo do Xuri. Assumimos o Governo do Estado com o 

sistema prisional como uma bomba prestes a explodir. Conseguimos nesse tempo fazer a 

gestão, mas temos muito trabalho pela frente. Um sistema prisional bem gerenciado 

significa segurança aos detentos, seus familiares e à sociedade.”
Renato Casagrande – Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

COMEMORAÇÃO
Ceasa: 43 anos de compromissocom o abastecimento de alimentos

As centrais de Abastecimento do Espirito Santo (Ceasa/ES) completam 43 anos, 

hoje (17). Inaugurada em 1977, a Ceasa, localizada no bairro Vila Capixaba, em 

Cariacica, é utilizada por produtores rurais para o escoamento da produção 

agrícola capixaba e movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano em vendas e cerca de 

15 bilhões de toneladas de produtos hortifrutigranjeiros foram comercializados 

nestes 43 anos. Além disso, sua área de 118.742 metros quadrados, e com uma 

circulação diária de seis a sete mil pessoas, a Ceasa também é o local de trabalho 

de freteiros, ambulantes, compradores, diaristas e microempreendedores 

individuais. A movimentação mensal da Ceasa em alimentos é de 45 mil 

toneladas, e se destaca pela qualidade dos alimentos, logística e infraestrutura.
Antes da inauguração da Ceasa/ES, o sistema de comércio de hortifrutigranjeiros 

acontecia no antigo mercado da Vila Rubim, no Centro de Vitória; na feirinha da 

Ponte Moacir Avidos; e no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 008/2020

Proc. Nº 011847/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde,  através de sua 
Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão 
Eletrônico”, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, por meio 
de Sistema Eletrônico, objetivando a aquisição de refrigerador (câmara fria) para o 
armazenamento e conservação de imunobiológicos, visando atender o Setor de 
Imunização da Unidade de Saúde “Hilton Lopes Vieira”, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme condições e especificações contantes do Edital e Anexos, 
que estão disponíveis no site:www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 29/06/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 01/07/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 01/07/2020 às 08h45min

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 17 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira 

Aviso de Pregão Presencial
Nº 020/2020

Proc. Nº 011401/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira Oficial e equipe de apoio, 
torna público que às 08h30min do dia 02 de julho de 2020, na sede da Prefeitura, 
realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, 
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
contínuos de transporte escolar gratuito de alunos matriculados na Rede 
Estadual de Ensino (Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE), nas 
etapas de Ensino Fundamental e Ensino Médio. 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, 17 de janeiro de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

Aviso de Tomada de Preços
Nº 005/2020

Proc. N° 009264/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão de Licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 06 de julho de 2020, na sede da Prefeitura, realizará licitação, na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, objetivando a contratação 
de empresa contratação de pessoa física ou jurídica especializada na prestação 
de serviços na área contábil, para atender as Escolas de Educação Infantil e de 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, bem como, ao Polo UAB - 
Universidade Aberta do Brasil. 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 17 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público a Retificação do edital da TOMADA 
DE PREÇOS N° 006/2020, objetivando a 
contratação de empresa para execução de 
Reforma e Ampliação da Unidade Básica 
de Saúde Acioli, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme 
autorização no processo administrativo nº 
1.691 de 13/05/2020. Passando a 
abertura para o dia 06/07/2020 às 08 
horas. Retificação pelo site ou email: 
l i c i t a c a o @ j o a o n e i v a . e s . g o v. b r. 
Informações pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 18/06/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL
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