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Aviso de Tomada de Preços
Nº 006/2020

Proc. N° 012315/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão de Licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 15 de julho 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 da Praça na 
Chácara da Providência, Município de Afonso Cláudio/ES. O Edital poderá ser 
ob t ido  no  Se to r  de  L i c i t ação  da  P re fe i tu ra  ou  a t ravés  do  e -ma i l : 
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 26 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Presidente da CPL

Aviso de Pregão Presencial
Nº 021/2020

Proc. Nº 009998/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, 
tornapúblico que às 08h30min do dia 14 de julho de 2020, na sede da Prefeitura, 
realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo 
menor preço por lote, EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno 
porte ou equiparadas, objetivando a aquisição de  materiais de consumo 
(gêneros alimentícios, higiene e limpeza) em atendimento às Secretarias 
Municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Assistência Social. O Edital poderá 
ser retirado no site da Prefeitura: www.afonsoclaudio.es.gov.br,linkLicitações.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, 26 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0500001.01.0006
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 23/2020.
Objeto: Contratação de empresa para manutenção com reposição de peças no sistema de telefonia e no sistema de 
câmeras da Secretaria Municipal de Saúde.
Vencedor: G DE OLIVEIRA TECNOLOGIA ME nos lotes 1 e 2, no valor total de R$ 9.700,58.
Dores do Rio Preto/ES, 26/06/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

008/2020
Objeto: contratação de empresa para 
execução de serviços e obras de 
Pavimentação e Drenagem de diversas 
ruas do bairro Izisodo Nardi, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, 
conforme autorização no processo 
administrativo nº 2.001 de 09/06/2020, 
oriundo da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos – Semosu.
Abertura do certame: às 08horas do dia 
15/07/2020.
O edital poderá ser obtidos pelo email 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou site da 
Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. 
(27) 3258-4707.
João Neiva, 26/06/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
NEIVA, torna público a intenção de 
Contratação Emergencial de Empresa 
Especializada na execução de serviços de 
engenharia, com fornecimento de mão de 
obra ,  mater ia i s  e  equ ipamentos 
necessários para a obra de construção do 
muro no entorno do novo cemitério de 
J o ã o  N e i va ,  c o m  f u l c r o  n a  L e i 
13.979/2020, MP 926/2020 e Lei 
8.666/93.
Fica aberto, portanto o prazo até 
01/07/2020 para que os interessados 
apresentem orçamentos no Setor de 
Compras, situado a Av. Presidente Vargas, 
157, Centro – João Neiva, do horário de 
07h as 11h.
A planilha orçamentária pode ser 
a d q u i r i d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l 
compras@joaoneiva.es.gov.br, e para 
demais informações entrar em contato 
através do telefone (27) 99986-5267.
João Neiva, 29/06/2020.
Setor de Compras da PMJN

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 25/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0024

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo menor preço por lote, no dia 15/07/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de Prestação de Serviços 
Funerários para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 26/06/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 031/2020 – Pregão Presencial nº 022/2020. Objeto: 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de diversos tipos de medicamentos, 
originário do processo administrativo nº. 3439/2020 no intuito de atender a demanda da 
Farmácia Básica Municipal – REMUME deste município, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Data: 10/07/2020 - Horário: 09:00hs. O Edital poderá ser 
retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das 10h00min às 16h00min, na 
Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: 
l icitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 032/2020 – Pregão Presencial nº 023/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em remoção SBV - Suporte Básico de Vida, para locação de ambulância SBV com 
ou sem o fornecimento de equipe profissional, para atender à demanda do Pronto 
Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” deste município, no que se 
refere ao atendimento Pré-hospitalar/Resgate, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Data: 13/07/2020 - Horário: 10:30hs. O Edital poderá ser retirado 
diretamente no Setor de Licitações, no horário das 10h00min às 16h00min, na Rua 
Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: 
l icitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 034/2020 – Pregão Presencial nº 024/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura contratação de empresa para a aquisição de itens de 
mobiliário, eletroeletronico, eletrodoméstico e outros que irão suprir as necessidades de 
funcionamento do Novo Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade” e da 
Policlínica Municipal “Prefeito Soniter Miranda Saraiva, bem como, de outros 
Departamentos, no Município de Ibatiba-ES, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais Secretarias. Data: 14/07/2020 - Horário: 09:00hs. O Edital 
poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário das 10h00min às 
16h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-
mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 035/2020 – Pregão Presencial nº 025/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura contratação de empresa para a aquisição de Equipamentos 
Hospitalares e Odontológicos, que irão suprir as necessidades de funcionamento do Novo 
Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade” e da Policlínica Municipal 
“Prefeito Soniter Miranda Saraiva”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. Data: 16/07/2020 - Horário: 10:30hs. O Edital poderá ser retirado diretamente 
no Setor de Licitações, no horário das 10h00min às 16h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 
255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com 
ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 
3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – 
Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 033/2020 – Tomada de Preços nº 010/2020. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia, com 
fornecimento de mão de obra e material para executar serviços de Pavimentação da Rua 
Manoel Trindade e Ruas Projetadas, Centro, no Município de Ibatiba-ES. Data: 
15/07/2020 - Horário: 10:30hs. O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de 
Licitações, no horário das 10h00min às 16h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, 
Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com ou 
ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 
3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – 
Presidente da CPL.

BOLSA ATLETA
Lutador de Kickboxing é finalista no primeiro Campeonato Brasileiro virtual da modalidade

O lutador de kickboxing Genivan Porto, contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), está na final do 
Campeonato Brasileiro E-evento Sombra. O atleta, que compete na categoria sub-17, modalidade Kick Light, disputa o título com o carioca Yuri 
Franco, em votação online. Organizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), o torneio é composto por três etapas. Na primeira, os 
atletas realizaram um vídeo no qual deveriam aparecer efetuando golpes contra adversários imaginários. Na segunda, esse mesmo vídeo foi avaliado 
por sete árbitros escolhidos, que classificaram os dois melhores de cada categoria. Por fim, a última etapa será a decisão no voto popular.
INCENTIVO - Enquanto aguarda o resultado final da competição, o lutador comentou sobre como o incentivo para se reinventar no modo de competir 
estimula os treinos, afinal devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) torneios e eventos esportivos presenciais foram suspensos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (26-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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