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RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 002/2020

O Município de Jerônimo Monteiro – ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público a 
retificação do resultado do Credenciamento nº 002/2020, publicado na página 01, do Caderno de Publicidade Legal, da edição do Jornal 
Metro do dia 27/04/2020, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MÉDICA E 
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, realizado no dia 13 de 
abril de 2020, conforme abaixo: 
ONDE SE LÊ: [...] Clínica Médica Medicina M & S Saúde nos itens 1 , 2 , 4 , 5 e 6 (consulta médica em ambulatório, consulta médica em 
domicílio, consulta em psicologia, consulta em psiquiatria e serviços de fisioterapia) no valor total de R$ 166.840,00 [...] 
LEIA-SE: [...] Clínica Médica Medicina M & S Saúde nos itens 1 , 2 , 4 , 5 e 6 (consulta médica em ambulatório, consulta médica em 
domicílio, consulta em psicologia, consulta em psiquiatria e serviços de fisioterapia) no valor total de R$ 166.780,00.

Jerônimo Monteiro, 20 de julho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO O MUSEU, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 840583-2016- MTUR.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna pública a CONVOCAÇÃO da empresa Multinfo Informatica e Tecnologia 
Eireli para rodada de negociações (Lote 03), junto a Equipe de Pregão deste município, no prazo de 3 dias úteis, resguardados os 
lances e as propostas registradas na sessão de licitação realizada no dia 02/07/2020. Informações adicionais podem ser obtidas via 
email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 20 de julho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de “Tomada de Preços”, tipo 
“menor preço global”, sob critério de julgamento de “técnica e preço”, para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS 
PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS (SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) E  PODER 
LEGISLATIVO, OBJETIVANDO CUMPRIMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E GARANTIA DOS PINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.  
DATA DA ABERTURA: 24/08/2020. HORÁRIO: 08 hs. LOCAL DA ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo 
Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br, podendo também ser 
obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.

Jerônimo Monteiro-ES, 20 de julho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

- ERRATA -
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 a ERRATA da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 09/2020 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. Com abertura para o dia 
30/07/2020 às 09:00 horas.
Onde-se lê:
ANEXO IV
2 - O prazo total para execução das obras / serviços é de 120 dias corridos contados a partir da data da Ordem de 
Serviço.
Leia –se:
ANEXO IV
2 - O prazo total para execução das obras/serviços é de 60 dias corridos para cada ponte, contados a partir da data da 
Ordem de Serviço.
Errata na Íntegra 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, 20/07/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

“GELATT MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME” torna público 
que obteve da SEMDEC/SUB-MA – Cariacica – ES, 
através do processo n° 519/2020, Licença Ambiental 
por Adesão e Compromisso Nº 027/2020, para 
Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral 
na localidade de Rua Pastor Abilio Rodrigues Filho, 111 
– GALPÃO 1 PVMTO 1 BLOCO 1 – São Geraldo II – 
CEP 29.146.808 – Cariacica – ES.

SANEAMENTO BÁSICO
Região Serrana e Caparaó recebem R$ 20 milhões em obras

O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(Cesan), realizou obras de implantação, ampliação e reabilitação de sistemas de 
esgotamento sanitário nas sedes dos municípios de Conceição do Castelo e Divino de 
São Lourenço, localizados na região do Caparaó, e em Marechal Floriano, na região 
Serrana. Um investimento superior a R$ 20 milhões, com recursos obtidos por meio de 
financiamento junto ao Banco Mundial que vão beneficiar mais de 14 mil pessoas. Na 
manhã da última sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande comandou a 
solenidade virtual de inauguração das obras, transmitida ao vivo pelas redes sociais. 
Casagrande destacou que as obras vão permitir a quase universalização do 
saneamento nos municípios contemplados. “Em 2013, tivemos um grande desastre 
ambiental natural com chuvas extremas e começamos a discutir um programa de 
melhoria de infraestrutura de proteção ambiental. Foi quando criamos o programa 
Águas e Paisagem, que se consolidou desde então, e tenho a alegria de executar boa 
parte dele”, afirmou. Foram construídas redes coletoras, elevatórias de esgoto e de 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Em Conceição do Castelo, a Cesan trabalhou 
na montagem de 19.910 metros de redes coletoras, enquanto no município de Divino 
de São Lourenço foram feitos 8.096 metros e em Marechal Floriano, 7.269 metros.
“Com a beleza natural que nós temos no Espírito Santo, não tem outro caminho se não 
a preservação ambiental. Vemos como a imagem do Brasil está arranhada pela falta de 
respeito com o meio ambiente. Precisamos preservar as florestas, as águas e o mais 
importante, investir em saneamento básico. É um trabalho que nos dá direção de 
sustentabilidade e de preservação dos recursos hídricos para que sejam utilizados 
pelas gerações que virão após a gente.”
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

VISTORIA
Nova ação da PCES retira veículos das imediações das delegacias

A equipe da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) realizou, nesta 
quinta-feira (16), mais uma ação para retirada de veículos que estavam parados nas 
adjacências das Delegacias Regionais da Grande Vitória. Ao todo, 28 veículos foram 
encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Na última 
quinta-feira (16), 14 veículos foram retirados das imediações da 4° Delegacia Regional de 
Cariacica, que está funcionando, provisoriamente, na sede da Delegacia de Polícia (DP) de 
Cobilândia, em Vila Velha, e 12 motos foram removidos da 5ª Delegacia Regional de 
Guarapari. Na última terça-feira (14) mais dois carros foram retirados da 5ª Regional. De 
acordo com a chefe da SPRM, delegada Andreia Maria Pereira dos Santos, a ação é uma 
continuidade da força tarefa de vistoria veicular realizadas durante os meses de abril e 
maio. “A falta da vistoria era o que atrapalhava o encaminhamento dos veículos e 
atrasava esse procedimento de liberação das proximidades das delegacias. Estamos 
atuando com quatro vistoriadores. A destinação de cada veículo depende do resultado da 
vistoria. Se for considerado sucata, será encaminhado para o pátio do Detran, assim 
como se for para leilão. Nos demais casos, o destino será o pátio da Polícia Civil”, explicou.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PREMIAÇÃO
Inscrições abertas para o Prêmio 'Respostas para o Amanhã'

O Prêmio “Respostas para o Amanhã” é uma iniciativa do conglomerado sul-coreano 
Samsung Group, com coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e apoio do Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (Consed), da Organização das Nações Unidas para a 
Educação (Unesco) e da organização sem fins lucrativos Todos pela Educação.
Informações: https://bit.ly/2CDt25I

Respostas para o Amanhã
A 7ª edição do Prêmio “Respostas para o Amanhã” segue com as inscrições abertas até 
o dia 10 de agosto. A premiação, de abrangência nacional, busca estimular e divulgar 
projetos de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos 
por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas. As equipes, de três a cinco 
participantes, devem desenvolver projetos que enfatizem o ensino desses campos do 
conhecimento para diagnosticar demandas reais e apresentar respostas que 
melhoram a qualidade de vida das pessoas. Os projetos devem ser orientados por 
professores que lecionam disciplinas das áreas das Ciências da Natureza e da 
Matemática e suas Tecnologias. Com base no ensino por projetos, na investigação 
científica e no pensamento crítico, a iniciativa contribui para a formação de cidadãos 
capazes de interpretar situações, lidar com as mudanças do contexto e contribuir para 
avanços da sociedade.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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