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TOMADA DE PREÇOS
 N.º 10/2020
SUSPENSÃO

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, a 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Tomada de Preços 10/2020, cujo objeto é 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, localizado na sede do município de Dores do Rio Preto/ES, coordenadas geográficas 
204116.21 s415048.93.
Motivo: Adequação de Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 27/07/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Presidente da CPL em Exercício

RESUMO DE CONTRATO
 Nº125/2020

Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: PAMEG Construtora LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para reforma do edifício sede da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto – ES.
Valor: R$ 99.712,34.
Vigência: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 27/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

007/2020
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 o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 007/2020, conforme abaixo:
E m p r e s a  V e n c e d o r a :  S T Y L L O 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI.
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600019.01.0003

Linhares-ES, 27 de julho de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 013/2020

A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Linhares – ES, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica REMARCADA nova 
data de abertura da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 013/2020, para às 08:30 horas, do dia 
20 de agosto de 2020, referente a 
contratação de empresa especializada, 
para executar as obras de construção do 
Centro de Vivência do Idoso, no Bairro 
José Rodrigues Maciel, neste Município, 
tendo em vista alterações no Edital.  O 
comunicado encontra-se disponível no 
site: www.linhares.es.gov.br. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600017.01.0004.

Linhares, 27 de julho 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

PLANO SAFRA 2020/21
Governo e Banestes anunciam R$ 200 milhões para crédito rural

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na manhã da última sexta-

feira (24), a disponibilidade de R$ 200 milhões para financiamentos de crédito rural 

no Estado pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), no Plano Safra 

2020/21. Os recursos são destinados para produtores rurais fortalecerem as 

atividades agrícolas já consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações. 

Durante a solenidade virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais, o governador 

lembrou que o anúncio ocorre no Dia do Agricultor Familiar.
Em consonância com a posição do governador, o Banestes segue uma política de 

responsabilidade socioambiental para operações de crédito rural, bem como um 

checklist de regularidade. A instituição também leva em consideração os 

produtores acusados de trabalho escravo. “Ao analisar o crédito é preciso analisar 

se existe alguma agressão ao meio ambiente. O banco precisa ser um instrumento 

que cuida do meio ambiente”, acrescentou Casagrande.
No Banestes, a safra de 2019/2020 foi fechada com o volume aplicado de R$ 190 

milhões em crédito rural, distribuídos em 3.600 contratos. Como novidade para 

esta Safra, foram reduzidas as taxas de juros dos financiamentos nas modalidades 

de custeio agrícola e pecuário, para todos os portes de produtores, que passam a 

ser: 2,75% a.a. (ao ano) para Custeio Pronaf (pequeno produtor); 5,0% a.a. para 

Custeio Pronamp (médio produtor); e de 6,0% a.a. para custeio a demais 

produtores. O crédito estará disponível para o financiamento de máquinas, 

equipamentos e implementos agrícolas, aquisição de animais, renovação e 

implantação de lavouras, construção e reformas, aquisição de insumos, dentre 

outros.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-07-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

FASE 2
Estado inicia hoje nova fase do Inquérito Sorológico da COVID-19

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), dará início a 

fase 2 do Inquérito Sorológico – um estudo que envolve a testagem da população 

capixaba para detecção de anticorpos do novo Coronavírus (Covid-19) e que faz 

parte da estratégia de enfrentamento da pandemia no Estado. A ação terá início 

hoje (27) e segue até a quarta-feira (29).
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou o estudo na tarde da 

última sexta-feira (24), durante coletiva de imprensa para atualização das 

informações sobre a Covid-19 no Espírito Santo. Para esta fase, foram selecionados 

13 municípios de regiões específicas do Estado que, além de representar a 

prevalência do território capixaba, também trarão amostras da progressão da 

doença das microrregiões as quais pertencem e a do próprio município. São eles: 

Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, 

Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e 

Vitória.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-07-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

TRANSPARÊNCIA
Covid-19: novo Painel de Contratos facilita acompahar ações de 

combate

As informações sobre os gastos públicos realizados para o enfrentamento à 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) ganharam ainda mais transparência, na 
última sexta-feira (24), quando entrou no ar o Painel Contratos Covid-19. Com a 
criação do painel de Business Intelligence (BI), a consulta aos dados ficou mais 
interativa, apresentando uma visão geral e rápida das principais informações por 
meio de gráficos. Além de facilitar o entendimento, o Painel agregou novas 
informações. Agora, além dos valores dos contratos e de suas alterações 
contratuais, estão disponíveis os dados sobre a execução da despesa, com o 
detalhamento dos valores empenhados, liquidados e pagos. Com isso, todo cidadão 
pode acompanhar o andamento das ações de combate à Covid-19.
A iniciativa de lançar o Painel faz parte de um conjunto de medidas que o Estado 
vem adotando desde o início da pandemia e que o consolidaram como referência 
em transparência dos dados da Covid-19. O Espírito Santo ocupa o 1º lugar no País 
nos dois rankings nacionais que medem a capacidade do poder público de fornecer 
informações sobre o novo Coronavírus. O primeiro, elaborado pela ONG Open 
Knowledge Brasil, avalia a divulgação de dados relativos à Covid-19, como número 
de casos e de mortes. O outro estudo, da ONG Transparência Internacional Brasil, 
mede a transparência quanto aos gastos emergenciais. É possível ainda identificar 
os órgãos que mais tiveram gastos para o enfrentamento à pandemia e os contratos 
de maior e menor valor. Todos esses instrumentos têm por objetivo estabelecer um 
controle efetivo do gasto público, servindo de consulta tanto para o cidadão, que 
poderá exercer seu papel de fiscalizador, quanto por órgãos de controle, como 
quanto para os órgãos fiscalizadores.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (27-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

COVID-19
Reforço: Governo do Estado recebe mais 59 respiradores pulmonares

O Governo do Estado recebeu, na última quarta-feira (22), 59 novos respiradores 

pulmonares que auxiliarão no reforço à rede hospitalar para o enfrentamento do 

novo Coronavírus (Covid-19). Desses, 10 foram adquiridos pelo Estado da empresa 

nacional Novitech Comercio e Serviços Ltda, com valor de investimento de R$ 

70.000,00 a unidade, referente à compra de 30 respiradores. Todos já foram 

entregues ao Estado. O Governo do Espírito Santo, até o momento, já adquiriu 460 

ventiladores pulmonares para assistência hospitalar capixaba diante da pandemia.
Outros 49 equipamentos foram encaminhados pelo Ministério da Saúde e 

destinados a municípios capixabas, sendo 25 unidades menos complexas, voltadas 

aos transportes, e 24 destinados às Unidades de Terapia Intensiva. Somado a essa 

nova entrega, o Ministério já enca- Ecoporanga, Ibatiba, Iconha, Itarana, minhou 

129 respiradores ao Espírito Iúna, João Neiva, Laranja da Terra, Santo. Os 

municípios contemplados Linhares, Mimoso do Sul, Muniz com esse novo envio são: 

Afonso Freire, Muqui, Santa Maria de Jetibá, Cláudio, Alegre, Anchieta, Cachoeiro 

São Gabriel da Palha, Vargem Alta e de Itapemirim, Domingos Martins, Venda Nova 

do Imigrante.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-07-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


