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AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES, BEM COMO 
NOVAS INSTALAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, considerando as disposições presentes na Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações, torna pública a CONVOCAÇÃO da empresa Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado LTDA ME, para apresentação 
de “Prova de regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da Sede do Licitante” em situação regular, no prazo de 5 dias úteis. 
Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 31 de julho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 011/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 04/08/2020 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.01.0003

Linhares-ES, 31 de julho de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 006/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município de 
João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 
no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 006/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 002/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 31 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

010/2020
Objeto: contratação de empresa 
especializada na execução de serviços de 
Engenhar ia  para  a  execução  da 
Reurbanização do centro do Município, 
envolvendo a REVITALIZAÇÃO DO 
CENTRO AV. PRESIDENTE VARGAS – 
ETAPA II, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, a pedido da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos - 
Semosu, de acordo com o processo nº 
1.688/2020, nos termos do Convênio n° 
019/2020, celebrado entre o Estado do 
Espírito Santo e o Município de João Neiva-
ES.
Abertura do certame: às 08horas do dia 
19/08/2020.
O edital poderá ser obtido pelo email 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou site da 
Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. 
(27) 3258-4707.
João Neiva, 03/08/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 004/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município de 
João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 
no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 004/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 001/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 31 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

AVISO

A Secretaria de Estado da Saúde torna público que 
obteve do IEMA, através do processo 72965606, a 
Licença de Instalação - LI para a construção do Hospital 
Estadual Geral de Cariacica, no bairro Campo Belo, 
m u n i c í p i o  d e  C a r i a c i c a -  E S .

AVISO DE ABERTURA DO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Processo nº 82980497
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - IEMA, torna público que por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, de acordo com 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
abertura do Edital de Tomada de Preços nº 001/2020, às 
10h00mim do dia 08/09/2020, na Sede deste IEMA, 
localizado na Rod. BR 262 - Km 0 - Jardim América - 
Cariacica-ES, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PESSOA 
JURÍDICA,  PARA ESTUDOS DE  DENSIDADE 
POPULACIONAL, CAPACIDADE DE SUPORTE DA 
EXTRAÇÃO DO CARANGUEJO UCIDES CARDATUS, 
IDENT I F ICAÇÃO  E  CARACTER IZAÇÃO  DAS 
COMUNIDADES DE CARANGUEJEIROS DO ENTORNO E 
DAS ÁREAS UTILIZADAS PARA CAPTURA DA ESPÉCIES E 
P R O P O S I Ç Ã O  D E  M E T O D O L O G I A  P A R A 
MONITORAMENTO DA CAPACIDADE DE SUPORTE 
FUTURA, NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL CONCHA D'OSTRA, GUARAPARI/ES, na 
forma de execução indireta, sob regime de empreitada 
por preço global. O edital poderá ser adquirido junto à 
CPL/IEMA, no endereço acima citado, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 09h às 16h,  pelo site 
www.compras.es.gov.br, e maiores informações 
p o d e r ã o  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
cpl@iema.es.gov.br e telefones (27) 3636-2556/2547. 
Obs: Tendo em vista as recomendações para prevenção 
e controle de infecções pelo COVID-19, só poderá 
comparecer 01 (um) representante por Empresa, com 
uso obrigatório de máscara. 

Cariacica-ES, 31 de julho de 2020
Rosangela Siller Lahass

Presidente -CPL/IEMA

AVISO DE ABERTURA DO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Processo nº 80507077
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - IEMA, torna público que por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, de acordo com 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
abertura do Edital de Tomada de Preços nº 002/2020, às 
10h00mim do dia 09/09/2020, na Sede deste IEMA, 
localizado na Rod. BR 262 - Km 0 - Jardim América - 
Cariacica-ES, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PESSOA 
JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 
DO MONUMENTO NATURAL SERRA DAS TORRES, na 
forma de execução indireta, sob regime de empreitada 
por preço global. O edital poderá ser adquirido junto à 
CPL/IEMA, no endereço acima citado, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 09h às 16h,  pelo site 
www.compras.es.gov.br, e maiores informações 
p o d e r ã o  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
cpl@iema.es.gov.br e telefones (27) 3636-2556/2547. 
Obs: Tendo em vista as recomendações para prevenção 
e controle de infecções pelo COVID-19, só poderá 
comparecer 01 (um) representante por Empresa, com 
uso obrigatório de máscara. 

Cariacica-ES, 31 de julho de 2020
Rosangela Siller Lahass

Presidente -CPL/IEMA

TOMADA DE PREÇOS
N.º 10/2020

1° REPUBLICAÇÃO
ID: 2020.024E0700001.01.0028
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
19/08/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços técnicos profissionais de engenharia, para elaboração de estudos e projetos executivos e complementares 
para construção de uma creche, em terreno com área de total 1.237,75m², e área total a ser construída de 1.098,29m².
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, 31/07/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0026
O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 08/2020.
Objeto: Contratação de empresa para construção e reforma de vestiário no campo de futebol Adailton Vilas Boas na 
sede do município de Dores do Rio Preto/ES.
Vencedor: Estrutura Comércio e Construções Ltda - ME
Valor: R$ 112.930,60
Dores do Rio Preto, 31/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

POSSE
Governador do Estado participa da posse da nova presidente da Findes

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na última quarta-feira (29), da solenidade de posse da nova 
presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cristhine Samorini, para o triênio 2020-2023. É a 
primeira mulher eleita para o posto e substitui o ex-presidente Léo de Castro. O evento aconteceu em Vitória e foi 
transmitido pelas redes sociais.
“Tenho plena convicção de que o Espírito Santo estará, muito em breve, entre os estados de referência do País. Temos 
equilíbrio fiscal, capital humano, ótimas universidades e indústrias conscientes de seu papel na sociedade. São insumos 
que nos ajudarão a construir uma economia cada vez mais sólida e uma indústria mais produtiva, inovadora e 
competitiva."
Cristhine Samorini
Nova presidente da Findes
Para o governador, o atual momento exige a união de todos em prol da sociedade. “É um momento duro para a gente 
viver, para governar e você irá enfrentar dificuldades. Se não tivermos indústria forte, não temos economia forte. 
Vamos trabalhar juntos para superar esse momento e gerar oportunidades aos capixabas”, enfatizou.
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, citou a experiência de Cristhine Samorini. “Essa posse deixa 
certamente o empresariado do Espírito Santo com as melhores expectativas para que as ações desenvolvidas pela 
Findes avancem ainda mais. Não tenho dúvida que a busca pela excelência será um de seus pilares no comando da 
Federação. Ela vem demonstrando sua capacidade durante anos no comando de um dos maiores parques gráficos do 
Estado. Não tenho dúvida de que ela, com essa experiência, contribuirá de forma marcante para o desenvolvimento do 
Espírito Santo. Com sensibilidade e visão de futuro, certamente vai fazer história”, afirmou.
O coordenador da bancada federal capixaba, o deputado Federal Josias Da Vitoria, parabenizou a nova presidente. “A 
bancada tem na Findes uma instituição parceira no debate dos projetos nacionais que trazem investimentos e emprego 
para o Espírito Santo. A Nova Lei do Gás, que está em discussão, a Reforma Tributária, que também faz parte da pauta, 
os investimentos em infraestrutura são algum dos temas que vamos manter e aprofundar o diálogo com a Federação 
para uma melhor construção legislativa. Deixo também meu reconhecimento ao trabalho realizado pelo Léo de Castro 
ao longo dos últimos anos”, disse.
O ex-presidente Léo de Castro enfatizou o trabalho realizado nesses últimos três anos e desejou sucesso à nova 
presidente: “Ao longo desses três anos, conseguimos colocar em pauta no debate estadual, na agenda da indústria e da 
sociedade capixaba, temas como produtividade, competitividade, importância da infraestrutura, melhoria do ambiente 
de negócios e inovação como vetor de crescimento. Cumprimos a nossa agenda buscando sempre o diálogo e a 
convergência de interesses e de propósitos com o poder público e a sociedade, em todas as esferas: Executivo, 
Legislativo e o Judiciário. Recuperamos o papel histórico original desta Federação, de formuladora de políticas de 
desenvolvimento para o Espírito Santo. Buscamos ser um agente de propostas e de mudanças, apontando caminhos 
baseados em fatos e dados”, relatou.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (31-07-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

COVID-19
Sesport cancela edição de 2020 dos Jogos Escolares do Espírito Santo

Em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e visando a resguardar 

a saúde e a segurança de atletas e professores, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) 

confirmou, na última quarta-feira (29), o cancelamento dos Jogos Escolares do Espírito 

Santo (JEES) deste ano.
A decisão, tomada devido à situação causada em todo o País pela doença, vai ao encontro 

das orientações dos órgãos mundiais de saúde com relação ao isolamento e o 

distanciamento social como formas de evitar a propagação do vírus. Além disso, segue as 

definições do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro, que, 

com o apoio unânime das confederações integrantes dos eventos, cancelaram a 

realização das edições dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e das Paralimpíadas 

Escolares, respectivamente.
No último ano, a Sesport investiu cerca de R$ 2 milhões para realizar a competição, que 

contou com a participação de cerca de sete mil alunos, de escolas públicas, estaduais, 

particulares e institutos federais. As regionais dos JEES em 2019 foram realizadas nos 

seguintes municípios: Viana, Nova Venécia, Iúna, Montanha, Santa Teresa, Linhares, Rio 

Novo do Sul e Afonso Cláudio.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (31-07-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0024
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 25/2020.
Objeto: Contratação de prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Vencedores: Matheus Oliveira dos Santos – ME, no lote 01, no valor total de R$ 42.850,00.
Dores do Rio Preto/ES, 31/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal


