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Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 018/2020

Proc. Nº 013755/2020
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”, 
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 contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de recebimento e destinação final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), identificados como Classe II, em Aterro Sanitário devidamente 
licenciado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, 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 08/09/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 11/09/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 11/09/2020 às 08:30 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, 25 de agosto de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  
001/2020

O Município de Linhares-ES, por meio do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA,  
através da Comissão de Seleção 
constituída nos termos na Lei Municipal 
3.655/2017, com esteio na Lei Nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, no Decreto Nº 
464, de 19 de abril de 2017, e em 
observância as normas relativas ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente e 
Resolução do CMDCA nº 05/2019 de 
22/07/2020, torna público o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO, visando à 
Seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar TERMO DE 
FOMENTO, que tenha por objeto a 
execução de projetos. O recebimento 
das Proposta/Plano de Trabalho dar-
se-á no dia 29/09/2020 das 13:30 às 
14:00 horas, na Comissão de Seleção, 
localizada à Av. República, nº 294, bairro 
Interlagos, Linhares – ES, CEP 29903-
508. O edital poderá ser adquirido na 
Secretaria Executiva dos Conselhos ou 
a t ravés  do  ende reço  e l e t rôn i co 
www.linhares.es.gov.br

Linhares-ES, 25 de agosto de 2020
Estefani Lopes Machado de Andrade

Presidente do Conselho Municipal dos 
Diretos da Criança e dos Adolescente

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
DECRETO N° 7.563, DE 21 DE 

AGOSTO DE 2020.
Dispõe sobre a Reclassificação de 
Candidatos aprovados no Concurso 
Público – Edital n° 002/2019.
A íntegra do Decreto mencionado 
acima encontra-se no site da 
Prefeitura Municipal de João Neiva e 
no DOM/ES.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito municipal

GESTÃO EFICIENTE
Espírito Santo conquista mais 

uma vez nota A do Tesouro 

Nacional

O resultado foi obtido seguindo a 

m e t o d o l o g i a  q u e  a va l i a  t r ê s 

indicadores: endividamento, poupança 

corrente e liquidez. O primeiro 

indicador é calculado pela relação entre 

a dívida consolidada e a receita 

corrente líquida. O segundo é definido 

pela relação entre a despesa corrente e 

a receita corrente ajustada. Já o 

terceiro é calculado pela relação entre 

as  obr igações  finance i ras  e  a 

disponibilidade de caixa bruta. Em 

todos os três indicadores, o Espírito 

Santo recebeu a nota máxima.
O secretário de Estado da Fazenda, 

Rogelio Pegoretti, pontuou que a nota 

A é o resultado de um trabalho que vem 

sendo feito ao longo dos últimos anos 

conseguimos manter a nota A. “Agora 

seguimos trabalhando para que, no 

ano que vem consigamos repetir a nota 

A – mesmo durante um período de 

pandemia – para que o Governo 

Estadual continue a prestar um serviço 

de excelência para a população 

capixaba.”
Rogelio Pegoretti - Sec. da Fazenda

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (25-08-2020) - 

Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

ESPORTES
Campos Bom de Bola em Itaguaçu e Marilândia 

entram em fase final de construção

Estão em fase de conclusão os dois Campos Bom de 
Bola que estão sendo construídos em Itaguaçu e 
Marilândia. As obras, realizadas por meio de convênio 
entre a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e as 
prefeituras dos municípios, totalizam um investimento 
de R$ 720 mil e devem ficar prontas até setembro 
próximo.
O campo que está mais próximo de ser entregue é o 
localizado no distrito de Itaçu, em Itaguaçu, que já tem 
95% de sua estrutura concluída. Para finalizar a obra, 
que ocupa um espaço de 31,50m x 49 metros, será 
instalado nos próximos dias as traves, a tela do 
alambrado e a iluminação. Ao todo, o repasse para o 
município é de R$ 390 mil. Já o campo localizado no 
distrito de Patrão Mor, em Marilândia, está com 60% da 
obra executada. A verba para a construção é de R$ 330 
mil e já estão prontos a base, a área dos bancos de 
reserva, os postes de iluminação com refletores e a tela 
do alambrado. Agora, para concluir o campo, as traves 
deverão ser fixadas, além da implantação da manta e 
da grama sintética.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-
0 8 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 29/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0032

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 09/09/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa para locação de 
caçamba estacionária e transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU, Classe II) 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. 233.
Dores do Rio Preto, 25/08/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MÁXIMA LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Q, 135, Quadra 76-A, Lote 001, Rosário de Fátima, 
Serra-ES, CEP 29.161-124, CNPJ 24.541.208/0001-86, NIRE 32201854836, representada por seu administrador, 
DANIEL DA SILVA, convoca os sócios para comparecimento em reunião, a ser realizada na sede da sociedade, no dia 09 
de setembro de 2020, às 09:00 horas (primeira convocação), caso não tenha quórum deliberativo, a segunda 
convocação fica estabelecida para o mesmo dia, às 09:30, ocasião em que serão deliberados os seguintes temas:

1) Alteração do contrato social: a) reforma do contrato social; b) cumprimento de exigências apontadas pela Junta 
Comercial para explicitação de procedimentos de exclusão de sócio e resolução da sociedade em relação a sócio 
minoritário.

Aproveitamos para informar a todos que os documentos necessários para instrução da reunião já foram disponibilizados 
aos sócios, possibilitando que todos os interessados tenham conhecimento prévio dos assuntos a serem discutidos e 
votados.

Sem mais para o presente.

DANIEL DA SILVA
Administrador

CONGRESSO
ES: Congresso Internacional de Medicina de Família e Comunidade

Em reunião na manhã da última quinta-feira (20), o secretário de Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes, recebeu integrantes da Sociedade Brasileira de Medicina de Família em 
Comunidade (SBMFC) para discutir sobre a realização, pela primeira vez em solo 
capixaba, do Congresso Ibero-americano de Medicina de Família e Comunidade e 
Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, previsto para acontecer em 
julho de 2021, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
O evento reunirá médicos de família e comunidade, além de profissionais da Atenção 
Primária à Saúde de toda Ibero-américa para discussão sobre o papel do médico de 
família e comunidade e da Atenção Primária na consolidação dos sistemas de saúde. Esse 
congresso vai coroar um reposicionamento da Medicina de Família e Comunidade no 
Brasil e esperamos que seja um marco na defesa do Sistema Único de Saúde. Ainda mais 
neste contexto que temos desafiado o Estado e municípios a expandir com qualidade a 
Atenção Primária, com os médicos de família e comunidade, e com as equipes 
estratégicas.
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-08-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

'ES8152 CONQUISTA'
Cafeicultores do norte recebem sementes do conilon Conquista

A 'ES8152 Conquista', cultivar melhorada de café conilon propagada por 

semente, foi apresentada  aos cafeicultores da região norte do Espírito Santo. A 

iniciativa foi do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Incaper) e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca (Seag).
Em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a apresentação da 

cultivar foi feita por meio de um vídeo, gravado em Barra de São Francisco, e 

disponibilizado nas redes sociais do Incaper e da Seag. Como parte da ação, 

foram distribuídas aos cafeicultores do norte capixaba cerca de 300 quilos de 

sementes da cultivar Conquista.
Para o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, a apresentação 

da cultivar Conquista aos agricultores da região norte capixaba tem uma 

importância significativa para a cafeicultura do Espírito Santo. Segundo 

Machado, a intenção é dar mais equidade à produção de café em todas as 

regiões do Estado.
De acordo com o último levantamento da Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), a produção estimada total de café para o Estado em 

2020 será de 14,7 milhões de sacas. Deste total, a projeção é de 1,5 milhão de 

sacas de cafés superiores. A produção de cafés especiais acima de 80 pontos 

está estimada em 300 mil sacas beneficiadas.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


