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AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

008/2020
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 o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 008/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: DN CONSTRUÇÕES, 
TOPOGRAFIA E CONSULTORIA EIRELI ME.
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.01.0002
Linhares-ES, 01 de setembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

026/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
16/09/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Exclusivo ME e EPP. 
Objeto: Aquisição de Material de Expediente (Papelaria), a pedido da SEMADH. Proc. 
5736/2019. 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: 2020.030E0700001.02.0032

Luana Guasti
Pregoeira

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados que tendo em 
vista a impugnação apresentada, bem como, a retificação do Edital, o Processo Licitatório 
nº 048/2020 - Pregão Presencial nº 032/2020, com abertura marcada para o dia 
04/09/2020 às 12:30 horas, fica ADIADO para o dia 16/09/2020 às 12:30 horas. Objeto: 
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
aquisição de diversos tipos de Insumos e Materiais de Consumo no intuito de atender a 
demanda do Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho”, e as 
ESF's (Estratégia Saúde da Família) deste município, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. O novo 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 – 
1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que tendo em 
vista a impugnação apresentada ao Edital do Processo Licitatório nº 047/2020 - Pregão 
Presencial nº 031/2020, e ainda, a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, fica 
excluído o item 13 (compressa de gaze hidrófila não estéril) do anexo I do referido 
Edital, bem como, do Termo de Referência. Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para aquisição de Soro Fisiológico e 
Outros Insumos no intuito de atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal 
“Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” deste município, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que a retificação não influenciará na 
elaboração da proposta por parte das empresas interessadas em participar do referido 
certame, fica mantido a data e horário para a realização da Sessão de Abertura e 
Julgamento das propostas e habilitação do Processo em Epígrafe, qual seja: dia 
03/09/2020 - Horário: 12:30hs. Informações: Tel.: (28) 3543 – 1411 ou (28) 3543-1654, 
com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o 
resultado final da avaliação das amostras referentes ao Pregão Presencial, para Registro de Preços em epígrafe, cujo objeto fora 
“AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE TAMANHOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DAS 
SECRETARIAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REGIDOS POR LEI AOS MUNÍCIPES”, realizado no dia 19 de 
agosto de 2020. Comunicamos aos interessados a abertura do prazo recursal quanto aos relatórios e decisões emanadas pela 
Comissão de Avaliação instituída pela Portaria Municipal n° 546/2020. A integra dos procedimentos e relatórios se encontram 
disponíveis para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas via email 
pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 01 de setembro de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

RESULTADO DE ANÁLISE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO FINAL 
DE HABILITAÇÃO DA TP 09/2020

O Município de Dores do Rio Preto/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do 
Julgamento de Análise de Recursos Administrativos e Julgamento Final de Habilitação da Tomada de Preços 
09/2020. Registra-se que após apreciados as Razões e Contrarrazões apresentadas pelas empresas e após emitido o 
resultado final pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, foram HABILITADAS as seguintes empresas: 
ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, EMPRETEC MULTISERV LTDA, MDR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI E CONSTURB CONSTRUTORA LTDA.

Abertura dos Envelopes de Propostas Comerciais: às 09:00hs do dia 09/09/2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Dores do Rio Preto.

Dores do Rio Preto/ES, 01/09/2020

Helder Carelli do Couto
Presidente da CPL

1ª REPUBLICAÇÃO
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 17/09/2020, 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.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 01/09/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Nº 0037/2020

SESA/Superintendência Regional de 
Saúde de Colatina/NREC, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as 
leis 8666/93 e 10520/02 e decreto nº 
2458-R/10, por sistema eletrônico es-
compras. O Edital está disponível no 
S i s t e m a  “ S I G A ” 
www.compras.es.gov.br para a 
licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0037/2020

PROC.2020-7HVLL
Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de serviço especializado em fisioterapia 
domiciliar e outras, dentro da Região 
Central de Saúde, para atender mandados 
judiciais da SRSC..
Início de acolhimento das propostas: à 
partir das 10:00 horas do dia 02/09/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
15/09/2020 às  08:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:00 
horas do dia 15/09/2020.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  01 de Setembro de 2020.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

Portaria libera retorno das 

atividades no CT Jayme Navarro 

de Carvalho

A portaria também trata da liberação 

de competições esportivas pelo Estado. 

De acordo com o documento, para que 

as competições aconteçam, elas 

precisam estar de acordo com as 

recomendações das Confederações 

das modalidades esportivas, do 

Ministério da Saúde e das secretarias 

de saúde municipais. Além disso, 

devem ocorrer sem a presença de 

público.
O Centro de Treinamento Jayme 

Navarro de Carvalho, da Secretaria de 

Esportes e Lazer (Sesport), vai retomar 

suas atividades regulares a partir de 

terça (1º). A autorização para o retorno 

das atividades está disposta na 

Portaria nº 01-R, publicada no Diário 

Oficial do Estado, desta sexta-feira 

(28). Localizado em Bento Ferreira, em 

Vitória, o CT conta com ginásios 

poliesportivos, de ginástica e de lutas, 

além de uma academia e quadras de 

areia, todos utilizados por atletas e 

paratletas de alto rendimento.
Todas as atividades no CT seguirão 

criteriosas normas de ocupação, 

incluindo protocolos sanitários para 

uso dos espaços esportivos. Atletas e 

treinadores também deverão cumprir 

exigências dispostas na portaria para 

entrada e utilização do local. O retorno 

das atividades era uma das prioridades 

da Sesport.

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (01-09-2020) - 

Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

Espírito Santo participa da 

criação da rede Morangos do 

Brasil

O Espírito Santo participou da 

instalação do projeto em rede 

“Morangos do Brasil”, assim como 

outros estados produtores da 

fruta: Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina, que 

respondem por cerca de 80% da 

produção do País. As instituições 

i n t e g r a n t e s  s e  r e u n i r a m 

virtualmente, na última segunda-

fe i ra  (24) ,  para  d iscut i r  o 

enfrentamento das dificuldades 

encontradas na cadeia produtiva, 

p r i n c i p a l m e n t e ,  e n t r e  o s 

agricultores familiares, e dar início 

às atividades conjuntas a fim de 

minimizar os impactos econômicos 

na cadeia produtiva.
O órgão que representa o Estado é 

o Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Incaper), que acompanha o 

t raba lho  de  produtores  de 

morango em alguns municípios. 

Como observadora da rede, a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Espírito Santo (Fapes) 

também esteve presente na 

reunião organizada pelo Governo 

do Paraná.
Em função do possível colapso 

econômico e social previsto para o 

setor de cultivo de morangos em 

curto prazo, o grupo decidiu 

e l a b o r a r  u m  d o c u m e n t o 

informativo com estudos feitos por 

extensionistas, pesquisadores e 

produtores rurais.

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (01-09-2020) - 

Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


