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Aviso de Tomada de Preços
Nº 007/2020

Proc. N° 012947/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão de Licitação, torna público que às 
09:00 horas do dia 30 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 engenharia civil para construção de muro de 
contenção, localizado na Colina do Cruzeiro, Município de Afonso Cláudio/ES. 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 13 de julho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Presidente da CPL

RESUMO DE CONTRATO
Nº 46/2020 - FMS

ID: 2020.024E0500001.01.0006
Contratante: Fundo Municipal de Saúde e Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: G de Oliveira Tecnologia - ME.
Objeto: Contratação de empresa para manutenção com reposição de peças no sistema de 
telefonia e no sistema de câmeras da Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 23/2020.
Valor: R$ 9.700,58.
Vigência: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 13/07/2020.

KÁTIA DAMICA SILVA ZINI
Secretária Municipal de Saúde

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

- 2ª 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, restou  DESERTO NO LOTE Nº 02
e publica a sua  com nova abertura para o dia PRORROGAÇÃO DE PRAZO
27/07/2020 às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de lavagem, lubrificantes e filtros para 
a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, em 
atendimento as secretarias municipais em anexo.
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, 13/07/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 09/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0027
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará no dia 30/07/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS 
objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de encontro de alas 
para recuperação das pontes: Distrito de Mundo Novo, Córrego Frio, Fazenda Cachoeira 
Alegre, Três Estados, Córrego Pedra Menina, Comunidade do Bambu, Parada Pimentel e 
Comunidade do Cerro.
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, 13/07/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

AÇÃO
Aderes entrega cestas básicas para modulistas e paneleiras

Promovendo ações que possam combater os impactos econômicos provocados pela pandemia do  povo Coronavírus (Covid-
19), o Governo do  estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo 
(Aderes), entregou, na última terça-feira (07), 50 cestas básicas para modulistas dos terminais de integração do Sistema 
Transcol. A ação aconteceu no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e contou com as presenças da vice-governadora do Estado, 
Jaqueline Moraes, do diretor presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, além do diretor-presidente da Companhia 
Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Raphael Três. Segundo a vice-
governadora do Estado, Jaqueline Moraes, essa ação
é muito importante por atender a microempreendedores que estão sofrendo com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 
Para a modulista do terminal de Laranjeiras Creuza Maria dos Santos, essa ajuda da Aderes é muito importante para a categoria.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-07-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AÇÕES DE GOVERNO
Governador autoriza reforma de escola em Dores do Rio Preto

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, autorizou, na última quinta-feira 
(09), o início da obra de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) 
Pedro de Alcântara Galveas, no município de Dores do Rio Preto. A Ordem de Serviço foi 
assinada pelo governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual, transmitida ao vivo 
pelas redes sociais. O governador lembrou que a qualidade na infraestrutura gera um 
sentimento maior de pertencimento. “Desde o ano passado estamos fazendo muitos 
investimentos nas escolas e não paramos mesmo com essa crise. Não podemos deixar a 
qualidade das nossas escolas de lado. Se Deus quiser, vamos estar presencialmente fazendo a 
inauguração dessa escola”, disse.
REFORMA - A reforma da unidade escolar contempla a demolição e reconstrução da quadra 
esportiva, construção de escada, elevador para acessibilidade, demolição e reconstrução do 
telhado de toda unidade escolar, urbanização e paisagismo da área externa, adaptação para 
corpo de bombeiros por meio de projeto de incêndio, reforma geral das instalações elétricas e 
instalação de aparelhos de ar condicionado. A calçada pública existente dos fundos da escola 
será demolida e reconstruída no modelo de calçada cidadã, e a calçada frontal será recuperada.
O subsecretário de Suporte à Educação Aurélio Meneguelli Ribeiro, destacou que a escola será 
totalmente reformada – obra que era muito aguardada por toda a comunidade. “Quando 
assumimos a gestão, logo identificamos que essa unidade estava há muito tempo sem 
investimento e precisando de intervenções. Estamos falando de uma obra de grande porte. Será 
feita uma reforma geral de mais de R$ 5 milhões”, frisou. Sei a importância de uma escola 
estadual, pois quando se tem um colégio de referência se cria uma ligação muito forte com a 
unidade e os amigos que estudaram conosco. É uma amizade que se faz para a vida inteira. A 
qualidade da educação depende de uma série de fatores, como um projeto pedagógico sólido, 
envolvimento das famílias, implantação de tecnologia, valorização dos profissionais e envolve 
também a infraestrutura.
Renato Casagrande - Governador do Estado “A continuação dessas obras promove a valorização 
dos profissionais que trabalham pela educação. Esperamos trazer um acalento para toda 
comunidade nesse momento de crise. Vemos que essa gestão tem dado grande prioridade à 
educação”.
Aurélio Meneguelli Ribeiro - Subsecretário de Suporte à Educação

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


