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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

017/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 09:30 horas do dia 
12/08/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços – 
Somente itens 01 e 02 Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo 
(Pó de Pedra, Meio Fio e Bloco Hexagonal), a pedido da SEMDERMA. Proc. 2263/2020. 
Local de realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email 
licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0700001.02.0023

Luana Guasti
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO - 8º ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 287/2018. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. PROCESSO: 2470 e 1341/2020. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADO: FORTE LUZ 
CONSTRUÇÕES  SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.520.522/0001-02 ENDEREÇO: Rua Operário João Barros Parque dos Prazeres, 
Campos do Goytacazes-RJ OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 2ª do citado Contrato, conforme 
solicitado no Processo Administrativo nº. 2470 de 15 de Julho de 2020.  VALOR ADITIVADO: Fica aditivado o valor de R$ 257.492,24 ao 
contrato de prestação de serviços n° 287/2018. DOS RECURSOS: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do 
orçamento municipal vigente, em dotação oriunda da ficha: 070 – SECRETARIA MUN.DESNV.URBANO, OBRAS PÚBLICAS E 
TRANSPORTES 001 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.057 – PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, 
AVENIDAS E ÁREAS PÚBLICAS 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA – 0000154 FONTE DE RECURSOS – 
19900000002 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO – FDM – FUNDO CIDADES DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 
2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020
(Proc. eletrônico e-docs 2020-LSQX2) 

O DER-ES, por meio da CPL- Edificações, torna público 
que  f a rá  r ea l i za r  l i c i t a ção  na  moda l i dade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, objetivando a contratação de 
empresa para construção do HOSPITAL GERAL DE 
CARIACICA 2ª FASE, EM CARIACICA-ES.
Valor Máximo: R$ 213.799.784,39 (duzentos e treze 
milhões setecentos e noventa e nove mil setecentos e 
oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
Prazo de execução: 1260 dias corridos.
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 03/09/2020 
(quinta-feira).
Abertura: às 14h do dia 03/09/2020 (quinta-feira).
Local: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1501, 
Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do DER-ES).
Informações: (27) 3636-2009/2070 ou no local acima 
descrito.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h30 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no sítio do 
DER-ES.  
 Vitória/ES, 30 de julho de 2020.

CPL-Edificações/DER-ES

SEFAZ
Governo: decreto regulamenta 

parcelamento do ITCMD

O governador do Estado, Renato Casagrande, 
assinou na quarta (29), o decreto que 
regulamenta o parcelamento do Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD). A assinatura ocorreu 
durante solenidade virtual, transmitida ao vivo 
pelas redes sociais. Agora, o imposto poderá ser 
pago em até 12 vezes, em parcelas mensais e 
consecutivas. Antes não havia a possibilidade de 
parcelamento do tributo.
Com o novo decreto, os débitos menores ou iguais 
a R$ 7 mil, em valores atuais, poderão ser 
divididos desde que a parcela não seja inferior a 
R$ 175. Nos débitos superiores a R$ 7 mil, a 
parcela mínima deve ser maior que R$ 700. Os 
pedidos de parcelamento deverão ser feitos nas 
agências da Receita Estadual. Durante o evento 
virtual, o governador parabenizou a equipe da 
Secretaria da Fazenda (Sefaz) pela produtividade 
e diálogo constante com as entidades. “Estamos 
passando por uma crise também na arrecadação 
de tributos. Sabemos que muita gente empobrece 
nas crises, por isso temos que agir cada vez mais 
para chegar às pessoas que mais necessitam. 
Precisamos ter uma máquina fazendária mais 
eficiente. Já autorizei a abertura de concurso 
público para auditor fiscal, reforçando e 
modernizando a equipe da Fazenda. Queremos 
ter uma convivência pacífica e harmoniosa com os 
contribuintes.”
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
(30-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

CURSO
Seag e Sebrae promovem maratona virtual de 

empreendedorismo

Com o objetivo de despertar e potencializar as 

características empreendedoras (CCEs), além de 

mo t i va r  o  d e spe r t a r  d e  h ab i l i d ade s  e 

conhecimentos, o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Secretaria 

da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e pesca 

( S e a g )  d e s e nvo l v e ra m  a  M a ra t o n a  d e 

Empreendedorismo virtual. Ao todo, 217 pessoas 

participaram das ações.
O curso faz parte das ações do projeto “Elas no 

Campo e na Pesca” e da Coordenação de 

Agroindústria e Empreendedorismo Rural. A 

formação fo i  d iv id ida em cinco módulos 

independentes, mas com temas interligados e 

sequenciais, sendo que cada um focou em 

determinadas características de sucesso.
Os servidores Jackson Fernandes e Patrícia Ferraz, 

coordenadores dos projetos da Seag, relatam que a 

capacitação no formato on-line foi um caminho 

encontrado para que as ações dos projetos 

continuassem acontecendo mesmo durante a 

pandemia, e também uma forma de comtribuir para 

que os empreendedores e empreendedoras rurais 

buscassem empreendedoras para decidirem o 

conteúdo e orientação para redefinir caminho a ser 

tomado no 'agora' com estratégias para os seus 

negócios.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 

(30-07-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 008/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  licitação 10 de setembro de 2020,
na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
008/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para executar as obras de 
construção de Complexo Esportivo, no 
Bairro Interlagos, neste Município. O 
edital e seus anexos estarão à disposição 
no site oficial do Município, no endereço 
eletrônico  www.linhares.es.gov.br, sem 
custo ou poderá ser adquirido na sede da 
Pre fe i tura  Mun ic ipa l  med iante  o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0009

Linhares-ES, 30 de julho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 27/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0030

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 13/08/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
confecção de Uniformes Escolares (de inverno) para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Dores do Rio 
Preto/ES.
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, 30/07/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0025
O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 07/2020.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Execução de Obra de Pavimentação e 
Drenagem de Vias Urbanas no Município de Dores do Rio Preto.
Vencedor: PAMEG CONSTUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Valor: R$ 15.184,35
Dores do Rio Preto, 30/07/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 000023/2020, Processo Administrativo Nº. 016742/2020, objetivando PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS COM 
COMBUSTÍVEL, MOTORISTA, AJUDANTE E OPERADOR, em atendimento a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. Passando a abertura para às 
14:00  horas  do  d ia  12  de  agosto  de  2020 .  Re t i ficação  pe lo  L ink : 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou no Setor de Licitações, na Avenida 
Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 30 de julho de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 043/2020 – Pregão Presencial nº 027/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura aquisição de Leite em pó com formula especial para 
atender a crianças menores de 01 (um) ano e indivíduos com necessidades especiais no 
cumprimento das prescrições médicas, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde. Data: 13/08/2020 - Horário: 12:30hs. O Edital poderá ser retirado diretamente no 
Setor de Licitações, no horário das 12h00min às 18h00min, 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.

COVID-19
Sefaz: setor alimentício aumenta faturamento mesmo na pandemia

As empresas que compõem o setor alimentício no Espírito Santo aumentaram o 

faturamento, mesmo no período da pandemia do novo Coronavírus. É isso que aponta a 

5ª edição do Boletim da Receita Estadual – Impactos Econômicos da Covid-19, elaborada 

pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).
No intervalo, o setor varejista hortifrutigranjeiro foi o que apresentou a maior alta de 

faturamento: 35%. Na sequência aparecem açougues e peixarias (17,3%), produtos 

alimentícios (13,3%) e supermercados (12%). Também tiveram crescimento no 

faturamento a venda de produtos farmacêuticos (11,6%), gás liquefeito (8,6%) e 

materiais de construção (8,2%).
O resultado positivo deste setor, no entanto, não foi suficiente para evitar a queda na 

arrecadação estadual do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em 

todo o período analisado, foi registrada uma queda de 7,91% na arrecadação de ICMS, 

quando comparado com o exercício anterior, representando uma insuficiência de 

arrecadação de R$ 284 milhões.
Os segmentos que tiveram a maior queda no faturamento foram calçados (-56,7%), 

vestuário (-49,3%), bares e restaurantes (-45,7%), óticas (-41,8%), lojas de materiais 

esportivos (-34,7%), cosméticos (-30,5%), combustíveis (-29,6%), tecidos (-27%) e 

móveis (-19,4%). Apesar da queda de tantos segmentos, o estudo aponta que, em 

junho, já houve uma recuperação do setor varejista como um todo – tanto 

percentualmente quanto em absoluto. Em abril, o faturamento do varejo foi de R$ 2,47 

bilhões – uma queda de 17,6% na comparação com abril do ano passado. Já em maio, o 

faturamento subiu para R$ 2,85 bilhões e a queda na comparação com 2019 ficou em 

4,6%. Em junho, a arrecadação voltou a subir, chegando a R$ 2,88 bilhões e a queda na 

comparação com abril do ano passado ficou em 3,9%.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (29-07-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


