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CONTRATAÇÃO
A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para contratação de 

empresa fornecedora de refeições incluindo o preparo, transporte e distribuição das mesmas para pacientes, 

acompanhantes, funcionários e terceiros do HEJSN a ser executado nas dependências do Hospital Estadual Dr. 

Jayme Santos Neves.
DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até o terceiro dia útil após a publicação do Termo de 

Referência, somente através do email: contratos@hejsn.aebes.org.br. Para solicitação de esclarecimentos, a 

empresa deverá apresentar sua razão social, número de CNPJ, identificar o nº do Termo de Referência e objeto 

da contratação. O questionamento deverá ser redigido de forma clara e objetiva. Informar ainda contatos para 

retorno (telefone e e-mails). Os e-mails recebidos que não atenderem os requisitos elencados, não serão 

respondidos.
Prazo limite para recebimento de propostas: dia 21/08/2020, até às 17h.
Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br
Telefone: (27) 2121-3785
Termo publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br/aebes-unidades/hejsn

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
01/09/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Pavimentação de 
Trecho da Rua Arlindo Vicente, no bairro Aricanga do Município de Ibiraçu/ES, a pedido da 
SEMOSI, conforme Proc. Adm. nº 2727/2020. O edital e seus anexos deverão ser 
retirados no site www.ibiracu.es.gov.br, ou poderão ser solicitados via e-mail: 
licitacao.ibiracu@gmail.com.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 045/2020 – Pregão Presencial nº 029/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção pesados, a 
fim de atender a todas as Secretarias do Município de Ibatiba - ES. Data: 28/08/2020 - 
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.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 044/2020 – Pregão Presencial nº 028/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a 
aquisição de Máscaras de Tecido reutilizáveis, Máscaras faciais do tipo viseira, Dispenser 
Móvel Vertical Multiuso de Aço Inox e com acionamento por pedal, Termômetro 
Infravermelho, Suporte para álcool em Gel, produtos indispensáveis para o retorno às 
aulas, em decorrência do surto de Coronavírus (COVID-19). Data: 27/08/2020 - 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.

BOLSA ATLETA
Genivan Porto participa de torneio virtual Latino-Americano de boxe

O lutador Genivan Porto, contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da 

Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), está participando do primeiro Torneio 

Latino-Americano com Manoplas de Boxe virtual. O atleta, que compete na 

categoria de 13 a 15 anos, está preparando seu vídeo com as técnicas exigidas 

para encaminhar ao júri de avaliação.
Organizado pela Associação de Boxe de Tamaulipas (Abatam), junto ao 

Instituto de Estudos em Ciências do Esporte (INECD), o campeonato conta com 

a participação de atletas de países como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, México, Peru e Uruguai. Único capixaba na competição, 

Porto foi convocado para o torneio pela Organização Brasileira de Boxe.

AVALIAÇÃO
Cada vídeo enviado deve ter duração de 30 a 45 segundos e será avaliado por 

um júri pré-estabelecido, que irá definir os três primeiros classificados para a 

etapa final, seguindo os critérios de avaliação descritos no edital. A lista com os 

finalistas será divulgada no dia 26 de agosto, na página do campeonato no 

Facebook
(https://www.facebook.com/primertorneolatinoamericanodetrabajoconmano

plasbx/). Além dos atletas, os treinadores com melhor desempenho também 

serão premiados.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE ERRATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2020

(Processo 64897273)

O DER-ES, por meio da CPL, torna público a 
ERRATA referente ao Aviso de abertura de 
licitação, publicado no dia 12/08/2020 no DIO-
ES.  

ONDE SE LÊ: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
009/2020

LEIA-SE:   CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
010/2020

A CPL informa ainda que as condições do edital, 
bem como, as planilhas orçamentarias e demais 
documentos  d ispon ib i l i zados no s i te , 
permanecem inalterados.

Vitória-ES, 13 de agosto de 2020.
CPL- Edificações/DER-ES

'AGOSTO DOURADO'
Projeto da PCES já atendeu mais de 40 

famílias de policiais civis

No Mês do Aleitamento Materno, o "Agosto 

Dourado", a Polícia Civil tem muito a 

comemorar: mais de 40 famílias de policiais 

civis de todo o Espírito Santo já foram 

atendidas pelas ações do projeto “Meu Parto”. 

Idealizado em 2015, por meio da equipe da 

Divisão de Promoção Social (DPS), o projeto 

oferece aos policiais civis e suas famílias um 

cuidado especializado durante o período da 

gestação, puerpério e amamentação, com 

acompanhamento psicológico individual para 

a gestante e sua família.
Segundo a atual coordenadora do "Meu 

Parto", a psicóloga da Polícia Civil e 

consultora de amamentação, Thaís Cosmo, a 

chegada de um bebê traz importantes 

mudanças na dinâmica familiar. “Por isso, 

oferecemos apoio emocional para que esse 

momento seja vivenciado da melhor maneira 

possível. Um dos principais desafios do 

puerpér io é a amamentação, daí  a 

importância desse acompanhamento. É 

válido ressaltar também a necessidade de 

estar atento à forma como a mulher está 

elaborando suas vivências, visto que a 

maternidade é uma construção singular, e 

muitas vivenciam o blues puerperal. 
A chefe da DPS, delegada Inês Loss, explica 

que o projeto é uma vertente do “Saúde do 

Trabalhador”, que visa à promoção da saúde 

dos policiais civis. “É uma iniciativa que vem 

trabalhando com muita dedicação junto às 

policiais civis e às esposas dos policiais civis, 

que precisam de acompanhamento no 

período de gestação. É uma forma de 

valorizar o policial civil e promover o 

fortalecimento dos vínculos familiares, ao 

oferecer um cuidado com a família nesses 

momentos tão especiais, que são a gestação 

e o puerpério. Caso ou a policial civil tenha 

interesse em participar do projeto, pode 

entrar em contato, diretamente, com a DPS e 

se inscrever."

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (13-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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