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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

020/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
28/08/2020, 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.Repetição do Pregão Eletrônico nº 017/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0026

Luana Guasti
Pregoeira

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 0017/2019

O PRODEST torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO eletrônico, menor preço global, cujo objeto é 
o Registro de Preços para aquisição de solução de rede local sem fio, incluindo hardware, instalação, 
garantia, configuração e repasse de conhecimento. O Edital pode ser obtido no site www.compras.es.gov.br    
Email pregao@prodest.es.gov.br Telefone (27) 3636-7158. 
Processo: 2019-VTP8G
Abertura: 28/08/2020 às 10:00hs 
Vitória/ES, 14 de agosto de 2020

Lays Rebello Breda
Pregoeira Substituta/PRODEST

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0029
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 26/2020.
Objeto: Aquisição de 01 (Um) veículo tipo furgão para atendimento no transporte da alimentação escolar.
Vencedores: Atlantica Automotor LTDA, no lote 01, no valor total de R$ 183.000,00.
Dores do Rio Preto/ES, 14/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

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 CONCORRÊNCIA Nº 
008/2020, para às 08:30 horas, do dia 24 
de setembro de 2020, referente a 
contratação de empresa especializada, 
para executar as obras de Construção de 
Complexo Esportivo no Bairro Interlagos, 
neste Município, tendo em vista alterações 
no Edital.  O comunicado encontra-se 
d i s p o n í v e l  n o  s i t e : 
www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0009.

Linhares, 14 de agosto 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

ADENDO 
TOMADA DE PREÇOS 014/2020

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, que fica RETIRADO do 
Edital o item 7.8.1 – “d” - Declaração de 
que tem condições de atuar com no 
mínimo 03 (três) frentes de trabalho 
simultâneas, a fim de executar os serviços 
em toda as escolas contempladas neste 
certame durante o período de recesso 
escolar, pois constou equivocadamente no 
mesmo. O comunicado encontra-se 
d i s p o n í v e l ,  n o  s i t e : 
www.linhares.es.gov.br. As demais 
condições do presente edital permanecem 
INALTERADAS. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 
(27) 3372-6817.

Linhares-ES, 14 de agosto de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

ADENDO 
TOMADA DE PREÇOS 016/2020

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, que fica RETIRADO do 
Edital o item 7.8.1 – “d” - Declaração de 
que tem condições de atuar com no 
mínimo 03 (três) frentes de trabalho 
simultâneas, a fim de executar os serviços 
em toda as escolas contempladas neste 
certame durante o período de recesso 
escolar, pois constou equivocadamente no 
mesmo. O comunicado encontra-se 
d i s p o n í v e l ,  n o  s i t e : 
www.linhares.es.gov.br. As demais 
condições do presente edital permanecem 
INALTERADAS. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 
(27) 3372-6817.

Linhares-ES, 14 de agosto de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

PRIMEIRA HABILITAÇÃO
Detran|ES lança Licença de Aprendizagem on-

line para candidatos à primeira habilitação

Em mais uma iniciativa do programa Detran 100% 

Digital, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito 

Santo (Detran|ES) implantou a versão on-line da Licença 

de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), 

possibilitando que o candidato utilize o documento no 

seu aparelho celular durante as aulas e a prova prática.
A partir de agora, o Centro de Formação de Condutores 

(CFC) poderá enviar o documento por e-mail para o 

aluno, que poderá baixar a Licença em seu aparelho de 

telefone ou imprimir e utilizar a versão física. Até a 

implantação da versão digital, o documento deveria ser 

impresso em papel comum pelo CFC e utilizado pelos 

candidatos na direção do veículo.
O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, explica que 

essa é mais uma das ações do órgão contra a pandemia. 

"A LADV no formato on-line é um avanço e poderá ser 

utilizada pelo aluno durante as aulas práticas e a prova, 

tendo o mesmo valor que o documento físico. O 

candidato poderá apresentar o documento no celular 

sempre que solicitado e sua autenticidade será conferida 

por meio do QR Code, evitando o manuseio de papel por 

mais de uma pessoa. Além disso, já é uma preparação 

para o futuro condutor, que também poderá utilizar a sua 

CNH na versão digital."
Givaldo Vieira - Diretor-geral do Detran|ES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (14-08-

2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

ADENDO 
TOMADA DE PREÇOS 015/2020

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, que fica RETIRADO do 
Edital o item 7.8.1 – “d” - Declaração de 
que tem condições de atuar com no 
mínimo 03 (três) frentes de trabalho 
simultâneas, a fim de executar os serviços 
em toda as escolas contempladas neste 
certame durante o período de recesso 
escolar, pois constou equivocadamente no 
mesmo. O comunicado encontra-se 
d i s p o n í v e l ,  n o  s i t e : 
www.linhares.es.gov.br. As demais 
condições do presente edital permanecem 
INALTERADAS. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 
(27) 3372-6817.

Linhares-ES, 14 de agosto de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

OBRAS
Vila Velha: Casagrande anuncia mais 

de R$ 50 milhões em obras

O governador  do  Es tado,  Rena to 

Casagrande, anunciou, na última quarta-

feira (12), a publicação do edital de licitação 

das obras de macrodrenagem em Vila Velha. 

Nesta etapa, será construída a Estação de 

Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) do 

Foz do Costa e pavimentação da Rua 

Magnólia Aguiar, no bairro Praia da Costa. 

Também foi anunciada a construção da nova 

Unidade Municipal de Ensino Fundamental 

(UMEF) de Vale Encantado.
Durante a solenidade virtual, transmitida ao 

vivo pelas redes sociais, o governador 

comentou a satisfação do anúncio dos 

investimentos em Vila Velha, que é a 

primeira cidade do Espírito Santo. “Este ano 

não podemos fazer a comemoração do Dia 

do Solo Espírito-Santense, em decorrência 

da pandemia.  Mas estamos agora 

celebrando com a assinatura de ordens de 

s e r v i ç o  e  a  r e a l i z a ç ão  d e  ob ra s 

estruturantes no município”, afirmou 

Casagrande. As obras de macrodrenagem 

serão feitas pela Secretaria de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(Sedurb) com recursos do Fundo Estadual 

para o Financiamento da Infraestrutura 

(FEFIN), no valor de R$ 45.484.583,64. O 

sistema de bombeamento visa minimizar os 

alagamentos causados pelas chuvas e 

beneficiará moradores e quem transita 

pelos bairros Praia da Costa, Itapuã e Centro 

de Vila Velha, além da população que utiliza 

a Avenida Carioca, o Terminal de Vila Velha e 

a Terceira Ponte, que são importantes áreas 

de circulação metropolitana.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (14-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

ERRATA N° 001 DA CONVOCAÇÃO N° 
006/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município de 
João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 
no Diário Oficial dos Municípios, a Errata 
n° 001 da Convocação nº 006/2020 dos 
candidatos aprovados e classificados no 
Concurso Público – Edital n° 002/2019 
convocados para posse, nos locais e datas 
lá discriminados.
João Neiva/ES, 13 de agosto de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

ERRATA N° 001 DA CONVOCAÇÃO N° 
004/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município de 
João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) e 
no Diário Oficial dos Municípios, a Errata 
n° 001 da Convocação nº 004/2020 dos 
candidatos aprovados e classificados no 
Concurso Público – Edital n° 001/2019 
convocados para posse, nos locais e datas 
lá discriminados.
João Neiva/ES, 13 de agosto de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal
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21 DE AGOSTO - 12h

ACESSE NOSSO SITE PARA SABER 

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO. 

PORTO, AZUL 

E ITAÚ SEGUROS

LEILÃO ON-LINE: 

Por enquanto, os leilões
 estão sendo realizados de
 maneira exclusiva no site,

 assim como a avaliação dos 
bens a serem leiloados.

www.buaizleiloes.com.br
CONTATO:

ATOS OFICIAIS, AVISOS, 

BALANÇOS, EDITAIS,

LIGUE: 99818 - 0223


