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- 1ª PRORROGAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL

 N.º 22/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0019
O Município de Dores do Rio Preto- ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, com abertura para o dia 23/06/2020, às 09:00 horas, restou e publica a sua DESERTO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO com nova abertura para o dia 08/07/2020 às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de 
Lubrificantes, Filtros e Lavagens com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 
(doze) meses, para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES.
Os critérios para a abertura e julgamento da Documentação e Propostas, serão os mesmos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº 22/2020 -  Edital disponível no endereço eletrônico www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 23/06/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

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

INFRAESTRUTURA URBANA
Águia Branca: R$ 3,3 milhões de investimentos em estrutura urbana

O Governo do Estado realizou importantes investimentos em infraestrutura urbana no 

município de Águia Branca. Por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (Sedurb), foram investidos R$ 3.340.377,95 na construção do 

Terminal Rodoviário, na ampliação de ciclovia e na drenagem e pavimentação de ruas no 

Loteamento Mirante dos Pontões, na sede do município. As obras foram inauguradas pelo 

governador Renato Casagrande, ontem (22), em solenidade virtual.
OBRAS - O novo Terminal Rodoviário tem 117,20 metros quadrados de edificação e 

112,10 metros quadrados de plataforma. A obra baseia-se nos conceitos de conforto 

ambiental e nos fatores de qualidade para os usuários. O investimento total na 

intervenção foi de R$ 891.800,98. “Obra parada é um prejuízo para todos. Por isso, 

estamos priorizando nossos investimentos, reprogramando-os. O que já estava em 

andamento, vai seguir para que possamos entregar resultados importantes para a 

população. Olha a diferença que essas três obras farão na cidade de Águia Branca. São 

obras fundamentais que trazem mais qualidade de vida aos moradores e embelezam a 

cidade”.
Renato Casagrande - Governador do Estado

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 010/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por 
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÙDE torna público o resultado da 
habilitação da Tomada de Preços acima 
citada, cujo objeto é a contratação de 
empresa para execução de Reforma e 
Ampliação da Unidade Básica de Saúde 
Floresta, com fornecimento de materiais e 
mão de obra. 
Licitantes INABILITADAS: - J.H. 
C O N S T R U T O R A  LT D A  E P P,  J D J 
ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA ME 
e CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP.
Licitante HABILITADA: CONCIDEL 
CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA 
EPP
Ficam as empresas devidamente 
notificadas para, caso queiram, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir desta publicação.
João Neiva, 24 de junho de 2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

 Presidente CPL PMJN

COMUNICADO
CENTRO AUTOMOTIVO CAMPO GRANDE LTDA, 
torna público que obteve da SEMDEC através do 
processo n° 3108/2015-1, a Licença Ambiental 
por Adesão e Compromisso (LAC Nº019/2020), 
para a atividade de Oficina mecânica com 
atividade de pintura por aspersão, na localidade 
de São Francisco no Município de Cariacica.

AVISO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Nº 007/2020

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, entidade 
autárquica vinculada à SECRETARIA DE MOBILIDADE E 
INFRAESTRUTURA - SEMOBI, torna público que fará 
realizar às 10:00 horas do dia 10 (dez) do mês de agosto 
do ano de 2020, no auditório localizado no térreo do 
edifício sede do DER-ES, na Av. Marechal Mascarenhas 
de Moraes, n.º 1.501 (Ilha de Santa Maria), na cidade de 
Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, licitação, na 
modalidade de CONCORRÊNCIA, no tipo “técnica e 
preço”, no regime de empreitada por preço unitário, 
visando à contratação de empresa para prestação de 
serviços de apoio ao Gerenciamento do Plano de 
Investimentos do DER-ES em Obras Rodoviárias com 
Aplicação de Recursos do Contrato de Financiamento, do 
Programa Especial de Apoio aos Estados (PROPAE) do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), em conformidade com os termos do Contrato 
de Financiamento firmado entre o Estado do Espírito 
Santo e o BNDES (12.2.1155.1), conforme descrito na 
planilha orçamentária, projeto básico e termo de 
referência, anexos ao presente Edital. Cópias do referido 
Edital de Concorrência poderão ser adquiridas junto à 
Comissão Permanente de Licitação para Obras de 
Rodovias do DER-ES, no endereço acima citado, em dias 
de expediente normal, das 08h30min às 11h30min e 
das 13h às 17h e no site www.der.es.gov.br.

Vitória/ES, 23 de junho de 2020.

ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, 
conforme art. 6, § 1º, do Decreto Nº 4410-R/2019
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26 DE JUNHO - 12h

ACESSE NOSSO SITE PARA SABER 

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO. 

PORTO, AZUL 

E ITAÚ SEGUROS

LEILÃO ON-LINE: 

Por enquanto, os leilões
 estão sendo realizados de
 maneira exclusiva no site,

 assim como a avaliação dos 
bens a serem leiloados.

www.buaizleiloes.com.br
CONTATO:

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 
i n o v a ç ã o  f o i  d i v u l g a d a  n o 
www.programacentelha. com.br/es 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 tota l ,  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


