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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0017
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 20/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção do tipo mão-de-obra 
preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição originais ou genuínas novas, 
compreendendo parte mecânica, ar-condicionado e tapeçaria dos veículos leves e médios oficiais (Diversas marcas), 
que compõe a frota da Prefeitura Municipal De Dores do Rio Preto/ES.
Vencedor: Top Car – Centro de Reparação Automotiva – ME, no lote 01, no valor total de R$ 106.011,62.
Dores do Rio Preto/ES, 22/06/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

COVID-19
Governo entrega novos leitos de isolamento no Hospital Dório Silva

O Governo do Estado realizou, na última quinta-feira (18), a entrega de dez novos leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra. Os 

leitos de isolamento serão destinados ao atendimento de pacientes com diagnóstico para 

o novo Coronavírus (Covid-19). Nos próximos dias, serão liberados 34 leitos de 

enfermaria na unidade para pacientes com Covid-19. O Estado também está ampliado o 

número de leitos em outros hospitais para urgência e emergência.
Com as obras e o processo de reorganização do Hospital Dório Silva, até final de julho, a 

unidade, que é uma das referências no atendimento à doença no Estado, poderá a chegar 

239 leitos no total. O investimento do Governo do Estado é de, aproximadamente, R$ 2,4 

milhões. Atualmente o hospital conta com 34 leitos de UTI e 68 de enfermaria. O 

governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, 

também estiveram no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória para a inauguração 

de 38 leitos que serão incorporados à Rede Estadual de Urgência e Emergência. 

Casagrande também anunciou a contratualização de mais cinco leitos de UTI na unidade 

para o atendimento a casos graves com suspeita e diagnóstico para a Covid-19.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

010/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
29/06/2020, de acordo com Lei 13.979/2020, art. 4º -G, Licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Medicamento, a 
pedido da SEMUS. Proc. 1922/2020, Repetição Pregão Eletrônico nº 003/2020. 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: 2020.030E0500001.02.0009

Luana Guasti
Pregoeira

DECISÃO RECURSAL CONSECT Nº 002/2019 O CONSELHO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA, no 
uso das atribuições e prerrogativas dispostas na Lei Complementar nº 856/2017, Decreto Estadual nº 
3.956-R, de 30 de março de 2016, assim como no Regimento Interno aprovado pela Resolução 
CONSECT nº 003, de 11 de dezembro de 2017, e alterações posteriores, em reunião extraordinária 
realizada no dia 22 de maio de 2019, após análise do recurso administrativo relacionado ao: PAR 
Instaurado pela Portaria nº 095-S, de 14 de junho de 2016. EMPRESAS: VISÃO AMBIENTAL 
CONSULTORIA LTDA-EPP. CNPJ: 09.114.996/0001-30. CONDUTA: Apresentar documento com 
informações falsas. ENQUADRAMENTO: artigo 5º, inciso IV, alínea “d”, da Lei Federal nº 12.846/2013. 
DECIDE: Nos termos proferidos no voto do Relator e do Revisor, os membros aptos decidiram por 
conhecer do recurso interposto e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão 
condenatória ora aplicada.

FAPES
Centelha ES divulga o resultado preliminar da 

terceira fase

As 100 propostas mais bem avaliadas que foram 
submetidas ao Programa Centelha ES estão na lista 
preliminar de aprovados na terceira fase. A relação 
dos projetos de inovação foi divulgada no 
www.p rog ramacen t e l ha .  c om.b r / e s  e  no 
www.fapes.es.gov.br. O período para interpor 
recursos segue até o dia 26 de junho. Ao todo, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito 
Santo (Fapes), instituição executora do programa no 
Estado, recebeu 3.556 inscrições entre 10 de 
setembro e 14 de novembro de 2019. Desse total, 500 
propostas foram selecionadas para a segunda fase e, 
entre essas, 250 passaram para a terceira fase. O 
resultado homologado da terceira fase está previsto 
para ser divulgado no dia 10 de julho com a lista 
definitiva dos projetos a serem contratados pelo 
Centelha ES. Informações sobre as avaliações podem 
ser solicitadas pelo centelha@fapes.es.gov.br

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

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

007/2020 
Objeto: contratação de empresa para 
execução de serviços complementares 
para a conclusão da obra de construção da 
Unidade de Saúde da Família - Centro, 
com fornecimento de materiais e mão de 
obra, conforme autorização no processo 
administrativo nº 1.779/2020.
Abertura do certame: às 08horas do dia 
08/07/2020.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou site da 
Prefeitura Municipal. Informações pelo 
tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 22/06/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL


