
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 25/08/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

023/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
04/09/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços – 
Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI e 
Material de Consumo, a pedido da SEMADH. Proc. 2611/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0030

Luana Guasti
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

024/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
09/09/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços – 
Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de Material Operacional, a pedido da COMPDEC. 
Proc. 1359/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0031

Luana Guasti
Pregoeira

NOVIDADES
Parceria com banco amplia serviços de câmbio no Banestes

A rede de agências do Banestes passará a oferecer até 14 tipos de moedas estrangeiras, cartão 
multimoedas pré-pago para viagens, recebimento de valores, transferências para o exterior via 
remessa expressa e fechamento de operações de câmbio comercial e financeiro. Essas são algumas 
novidades obtidas por meio da parceria com o banco BS2 e a BS2 DTVM, firmada neste mês, que 
garante ao Banestes atuar como correspondente cambial.
As novidades não param por aí. A compra de moeda estrangeira, em espécie, conta com um 
diferencial: o pagamento poderá ser parcelado em até 12 vezes no cartão Banestes Visa. A primeira 
unidade a trabalhar com essas novidades é a Agência Central, em Vitória. A previsão é de que os novos 
produtos e serviços estejam disponíveis para os clientes até meados de setembro nas agências que já 
operam câmbio. A partir daí, o modelo será estendido progressivamente para as demais unidades do 
Banestes, incluindo as agências de negócios.
O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, enfatiza que "a parceria fortalece o 
portfólio de produtos e serviços do Banestes e endereça melhorias importantes na experiência de 
consumo do nosso cliente. Além disso, é mais uma forma de proporcionar um crescimento sustentável 
da margem de contribuição dos produtos e serviços de câmbio no resultado da instituição".
"O BS2 tem uma bem-sucedida história de parcerias. É parte do nosso DNA. Buscamos sempre 
parceiros que compartilhem conosco os ideais de crescimento, excelência e agilidade no atendimento 
ao cliente", explica Juliana Pentagna Guimarães, vice-presidente do BS2 e CEO da BS2 DTVM, 
corretora do grupo. "O Banestes é um banco consolidado no Espírito Santo e que, assim como nós, 
quer ampliar seus serviços no mercado de câmbio. Hoje, é nosso maior parceiro no Estado. Tenho 
certeza de que nossa parceria trará bons frutos a todos", afirma.

SAIBA MAIS SOBRE OS NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS:
Moedas estrangeiras em espécie
Atualmente, somente 18 agências do Banestes operam com câmbio, oferecendo somente Dólar e 
Euro, em espécie. Com a parceria, além dessas moedas, qualquer agência poderá vender até 14 tipos 
de moeda. Entre as principais, podem ser citadas a Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano, Iene, 
Rande Sul-Africano e Pesos (mexicano, argentino, uruguaio, colombiano e chileno).
Cartão Multimoeda Pré-pago
O cartão Cash Passport é aceito mundialmente em milhões de estabelecimentos credenciados pela 
Mastercard e estará disponível nas agências Banestes, para carga e recarga. Tem a vantagem de ser 
um cartão multimoeda, podendo ser carregado com até seis moedas diferentes. Ele é usado da mesma 
forma que um cartão de crédito ou débito comum: com seu saldo pré-pago dá para fazer compras em 
lojas físicas e virtuais, além de sacar dinheiro na moeda local nos caixas eletrônicos disponíveis no 
exterior. O crédito é disponibilizado em cerca de 15 minutos.
O cliente também poderá utilizar o aplicativo Cash Passport para consultar o histórico de transações e 
realizar a conversão de saldo entre as moedas disponíveis. Isso beneficia quem visita vários destinos 
em uma única viagem.
Remessa Expressa MoneyGram
O recebimento de valores no Brasil e a transferências de recursos para outros países também ficarão 
mais simples, com a utilização da rede MoneyGram, uma empresa americana que atua em mais de 200 
países, fazendo remessas internacionais de dinheiro. Os serviços prestados são basicamente dois: 
transferência em espécie ou transferência bancária. Assim, a pessoa que está no exterior poderá sacar 
o dinheiro físico, indo pessoalmente até algum agente MoneyGram, ou poderá recebê-lo na sua conta 
corrente.
Câmbio comercial e financeiro
O cliente Banestes contará com um canal dedicado do BS2 para realizar o fechamento de seus câmbios 
comerciais e financeiros e será isento de tarifa de edição de contrato de câmbio. Nas operações de 
importação ou financeiro venda, o cliente ainda contará com isenção de tarifa de TED para enviar a 
moeda nacional para o BS2, que se encarregará de realizar a liquidação da moeda estrangeira no 
exterior via Swift.
Nas operações de exportação ou financeiro compra, as divisas serão recebidas por meio do 
correspondente bancário do BS2 no exterior e a moeda nacional será liquidada diretamente na conta 
corrente do cliente no Banestes. As transferências de moeda estrangeira do Banestes para o BS2 serão 
isentas de tarifa de transferência.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-08-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 016/2020

Proc. Nº 013905/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES,através de sua Pregoeira Oficial, torna público que fará 
realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico, adotando-se o Registro de 
Preços”, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93, Dec. Federal 10.024/19 e Dec. 
Mun. 058/19, por meio de Sistema Eletrônico, objetivando a aquisição de material de 
consumo e permanente (máscara em tecido, desinfetante, termômetro e 
outros), conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos, que estão 
disponíveis no site:www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 04/09/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 09/09/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 09/09/2020 às 09:00 horas.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 24 de agosto de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 017/2020

Proc. Nº 013763/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que fará 
realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, 
adotando-se o Registro de Preços”, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93, Dec. 
Federal 10.024/19 e Dec. Mun. 058/19, por meio de Sistema Eletrônico, objetivando a 
aquisição de cesta básica, conforme condições e especificações constantes do Edital e 
Anexos, que estão disponíveis no site: www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 07/09/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 10/09/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 10/09/2020 às 09:00 horas.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 24 de agosto de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0031
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 28/2020.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para formação e distribuição de kits aos educandos durante a pandemia de 
Covid-19.
Vencedores: BRASEIRO RESTAURANTES COM SERV IMP E EXP EIRELI ME nos lotes 1, 4, 5, 6 e 9 no valor total de R$ 
6.504,65 e MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA - EPP nos lotes 2, 3, 7 e 8 no valor total de R$ 11.218,35.
Dores do Rio Preto/ES, 24/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS
N.º 10/2020

2° REPUBLICAÇÃO
ID: 2020.024E0700001.01.0028

O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
16/09/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a 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.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 24/08/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2020 - FMS, 
Processo Administrativo Nº. 021919/2020, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA PARA ABRIGAR O CENTRO DE TRIAGEM DE PACIENTES, COM SUSPEITA DE INFECÇÃO 
PELO COVID-19, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Passando a abertura para às 09:30 
horas do dia 04 de setembro de 2020. Retificação pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou 
no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 24 de agosto de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial


