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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 

029/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
03/09/2020, Licitação na modalidade de PP – Registro Preços – Exclusiva ME e EPP. 
Objeto: Aquisição de Alimentação/Refeição (marmitex), a pedido da SEMADH. Proc. 
2013/2020. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email 
licitação@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0700001.02.0029

Luana Guasti
Pregoeira

CERTIFICAÇÃO
Auditoras obtêm certificação internacional em concessões e PPPs

Três auditoras do Estado concluíram, na última sexta-feira (14), uma capacitação 
voltada para a estruturação e execução de projetos de concessões e parcerias 
público-privadas (PPPs). Daniela Abreu Jové de Araújo, Isabela Carvalho Freire de 
Amorim e Lenise Figliuzzi Arantes Lana fizeram parte da turma de 30 servidores da 
administração pública estadual selecionados para o curso, e agora contam com 
certificação internacional em concessões e PPPs.
O treinamento contou com duas etapas. A primeira consistiu em seis módulos 
customizados para as necessidades do Estado, incluindo a estruturação e execução 
de projetos de concessões e PPPs. A segunda etapa foi ministrada pela empresa 
Radar PPP para que os participantes pudessem obter a Certificação Profissional do 
CP³P – Foundation, da APMG International. A organização global consolida as 
melhores práticas, inclusive na perspectiva de marcos regulatórios em concessões e 
PPPs, que já foram produzidos no mundo, na ótica dos seguintes organismos 
multilaterais: Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Islâmico de 
Desenvolvimento e Grupo do Banco Mundial.
O treinamento foi realizado por meio de parceria entre a Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), no âmbito 
do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem (financiado pelo Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD). O objetivo foi capacitar 
os servidores de órgãos de controle interno e externo, de forma a dar mais segurança 
jurídica e embasamento para a implementação de um programa sólido e bem-
sucedido de concessões e PPPs.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-08-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

RESUMO DE CONTRATO
Nº 149/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0029
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Atlantica Automotor LTDA.
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão para atendimento no transporte da alimentação escolar.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 26/2020.
Valor: R$ 183.000,00.
Vigência: 1 ano.
Dores do Rio Preto, 21/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O CBMES torna público:
PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços nº. 18/2020 – Processo nº 2020-73260 objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços de exames toxicológicos. Valor máximo da contratação: R$ 
52.150,00. Início de envio de propostas: às 08h do dia 26/08/20.  Fim de envio de propostas: 13h30min do dia 
09/09/2020.  Data e hora da abertura 09/09/20 às 14h.
Informações através do e-mail cpl@bombeiros.es.gov.br ou tel. (27) 3194.3685 de 10h00min as 17h.

Vitória 21/08/2020
Gilson Pinheiro Filho – Tenente BM

Pregoeiro do CBMES

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A CONCORRÊNCIA  Nº 

003/2020
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 
i n t e r e s s a d o s  o  r e s u l t a d o  d a 
CONCORRÊNCIA  Nº 003/2020, conforme 
abaixo:
Empresa Vencedora: CONSTRUTORA 
VALE DO OURO EIRELI.
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0006

Linhares-ES, 21 de agosto de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

O Município de Linhares-ES, através  da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado da CONCORRÊNCIA Nº 
002/2020, visando a contratação de 
empresa, sob regime de empreitada, com 
material e mão-de-obra, por preço global, 
do tipo menor preço, para executar os 
serviços de manutenção dos pátios das 
escolas públicas, deste Município, tornou-
se FRACASSADA.  

Linhares - ES, 21 de agosto de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 

N° 009/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, 
torna público o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 009/2020, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de Engenharia, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos necessários para as obras 
de execução dos muros de contenções em 
diversos locais do município de João 
Neiva/ES, conforme autorização no 
processo administrativo nº 2.190 de 
25/06/2020, oriundo da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos - 
Semosu.
O presente certame foi declarado 
DESERTO.
João Neiva/ES, 24 de agosto de 2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL PMJN

LINHA DE CRÉDITO
Banestes anuncia liberação de cerca 

de R$ 190 milhões de capital de giro

Públicos-alvo: microempresas e empresas 

de pequeno porte com faturamento bruto 

anual de até R$ 4,8 milhões em 2019;
Valor: até 30% da receita bruta anual da 

empresa em 2019;
Prazo: carência de 8 meses e 28 meses de 

prestações (prazo total de 36 meses);
Taxa: 1,25% a.a. acrescidos da taxa Selic.

Como solicitar
Para solicitar a linha de crédito do Pronampe 

via Banestes, o empresário deverá procurar 

uma das agências do banco ou entrar em 

contato com o gerente de sua conta, munido 

do comunicado enviado pela Receita 

Federal. As informações de contato estão 

disponíveis em www.banestes.com.br. A 

liberação dos recursos estará sujeita à 

prévia análise de crédito, ao cadastro e ao 

enquadramento nas regras do Programa.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (21-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios
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