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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 027/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PE acima citado, onde 
declara Deserto.
ID: 2020.030E0700001.01.0024

Luana Guasti
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

032/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
01/10/2020, de acordo com Lei 13.979/2020, art. 4º -G, Licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico - Sistema 6Registro preços, Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de 
Material Médico-Hospitalar (Manômetro e Fluxômetro), a pedido da SEMUS. Proc 
3115/2020. 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: 2020.030E0500001.02.0014

Luana Guasti
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000137/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA(O): Prime Materiais  Medicos Hospitalares Ltda- ME. CNPJ OU 
CPF: 12.082.502/0001-98. ENDEREÇO: Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. 
OBJETO:O Presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E 
HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E 
ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO 
DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº 000022/2020.  VALOR 
TOTAL: R$ 1.521,50 (hum mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Para cobertura 
da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal 
de Assistência Social - Ficha: 0000223-13110000000 Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha: 0000473-11200000000 
VIGÊNCIA: 25 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AÇÕES DE GOVERNO
Governo autoriza início das obras de ampliação da Terceira Ponte

O Governo do Estado autorizou, ontem (23), o início das obras de ampliação da capacidade e implantação de ciclovia na Terceira Ponte. 
A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador do Estado, Renato Casagrande; pelo secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, Fábio Damasceno; e representantes do consórcio que ficará responsável pela execução dos projetos e das obras. A 
solenidade foi transmitida ao vivo pelas redes sociais.
O Consórcio Ferreira Guedes Metalvix apresentou a melhor proposta e vai executar os serviços (projetos básicos, executivos e obras) 
pelo valor de R$ 127 milhões, com prazo de três anos, sendo que os primeiros seis meses são dedicados aos projetos.
A proposta de intervenções foi apresentada em 2019 pelo Governo do Estado, como uma das obras prioritárias na área da mobilidade, e 
contemplam a ampliação da capacidade de fluxo.
Uma obra importantíssima para a engenharia brasileira, que, ao ficar pronta, será um marco e exemplo de obra pública e com uma 
beleza incomparável. Estou muito feliz por estar dando esse passo para melhoria da mobilidade da população capixaba. Podíamos 
estar fazendo uma solenidade com muitas pessoas que lutaram pela ampliação da ponte e para a instalação da proteção, mas, no 
momento oportuno, faremos uma visita às obras.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-09-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

COMPETIÇÃO
Bolsa Atleta: Fernandão disputa o Circuito Brasileiro de Vôlei de 

Praia

O contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer 

(Sesport), Fernando Magalhães, conhecido como Fernandão, embarcou, quarta 

(23), para disputar a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open 

2020/2021. A competição, que acontece entre os dias 24 e 27 deste mês, será 

realizada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, Rio 

de Janeiro.

Ao todo, o torneio organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) 

recebe 32 equipes masculinas. Esta será a primeira vez, desde o início da 

pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que Fernandão vai participar de 

uma competição oficial ao lado do paraibano Harley Marques, sua dupla oficial. 

Muito feliz por voltar às quadras, o atleta, que disputou um torneio preparatório 

no último final de semana, comentou sobre o que espera neste reinício. “Neste 

começo, é muito difícil dizer o que esperar da competição, pois acredito que 

todos nós atletas estamos na mesma, retornando às competições oficiais agora. 

Meu foco, como sempre, é ir em busca do título”, afirmou Fernandão. O Estado 

está de parabéns. Eu só tenho a agradecer ao Bolsa Atleta, que nos apoiou 

durante todo esse tempo. O programa foi fundamental para que nós atletas 

conseguíssemos passar por tudo até agora. Muitos vivem das premiações dos 

torneios, então o benefício serviu para nos manter e também na compra dos 

nossos suprimentos“.
Fernando Magalhães - Jogador de Voleibol

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-09-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000135/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA(O): Braseiro Restaurantes, Comercio e Serviços EIRELI. 
CNPJ OU CPF: 09.086.681/0001-27. ENDEREÇO: Rua Dos Siris, s/n - Guanabara - Anchieta - ES - CEP: 29230000. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO 
QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E 
CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme 
especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº 000022/2020 . VALOR TOTAL: R$ 2.622,50 (dois mil seiscentos e vinte e 
dois reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do 
orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social  - Ficha: 0000223-
13110000000 Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda  - Ficha: 0000050-15300000000 Órgão: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transportes  - Ficha: 0000139-10010000000 Órgão: Gabinete do Prefeito  - Ficha: 
0000012-10010000000 Órgão: Secretaria Municipal de Administração - Ficha: 0000099-10010000000 Órgão: Secretaria Municipal de 
Educação - Ficha: 0000473-11200000000 VIGÊNCIA: 25 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 24 
de setembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

CONSULTORIA
Aderes inscreve empreendedores que querem receber consultoria

Mapear o mercado e entendê-lo: vou trabalhar com um mercado de pessoas que precisam de quê? Esse será um dos 

questionamentos respondidos por meio de consultoria gratuita em marketing oferecida a donos de pequenos negócios. 

Trata-se de uma parceria de cooperação técnico-científica realizada entre a Agência de Desenvolvimento das Micro e 

Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e o Centro Universitário Salesiano (UniSales).
O objetivo da parceria é contribuir na recuperação dos negócios e no desenvolvimento de novas estratégias que 

auxiliem os empreendedores na retomada da economia com uma gestão estruturada e competitiva. Em sua primeira 

fase, que vai até novembro, acontecem três módulos de estudo, sendo o primeiro em Pesquisa de Mercado, o segundo 

em Estratégia de Comercialização, e o terceiro em Campanhas Promocionais. Ao todo, serão atendidos 15 

empreendedores, que receberão 72 horas de consultoria.

A diretora administrativa e financeira da Aderes, Sandra Aragão, disse que o objetivo é implementar políticas públicas 

para os pequenos negócios, e a capacitação é uma dessas. Sandra Aragão falou ainda que contribuir para o crescimento 

e fortalecimento dos empreendedores, com orientação e conhecimento, é o objetivo da instituição.
“Poucos empreendedores conhecem gestão. A maioria começa por necessidade e não faz pesquisa de mercado, plano 

de negócios, nem estabelece estratégias de vendas, metas. Já começam abrindo um negócio, para sobreviver. Se esses 

empreendedores tiverem o conhecimento, a chance de ter sucesso é maior. A parceria com a UniSales será fundamental 

para isso, pois se trata de um estudo prático com os empreendedores”, explicou.
Segundo a coordenadora do curso de Administração e do projeto de consultoria, Viviane Nunes, os empreendedores 

serão atendidos por alunos do curso de Administração auxiliados por professores, que vão desenvolver propostas de 

soluções para potenciais problemas reais. Os encontros serão on-line e acontecerão na plataforma Microsoft Teams.
O projeto começou na última quinta-feira (17) com a temática Pesquisa de Mercado. Cinco empreendedores 

participaram da reunião inaugural, que aconteceu on-line, com os alunos e professores do curso de Administração do 

Unisales, a professora coordenadora do projeto Viviane Nunes e a diretora administrava e financeira da Aderes, Sandra 

Aragão.

Para o coordenador do Inova - Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do UniSales, Marcos Spianssé, essa é uma 

oportunidade de atendimento às demandas reais do setor produtivo. “Vamos trabalhar o aprendizado por meio da 

resolução de problemas reais oriundos do setor produtivo, que serão solucionados através dos projetos integradores de 

extensão que compõem o modelo pedagógico do UniSales. Este processo contribui tanto para a construção da 

competência dos estudantes quanto para as organizações demandantes, que poderão utilizar o produto que for gerado 

no meio acadêmico em seu próprio benefício”, afirmou Spinassé.
Empreendedores interessados em receber consultoria nos módulos de Estratégia de Comercialização ou Campanhas 

Promocionais devem enviar e-mail para sandra.aragao@aderes.es.gov.br, informando qual módulo de interesse, além 

dos dados de identificação: nome completo, da pessoa física ou jurídica; CPF/CNPJ; bairro e município; e ramo de 

atividade.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-09-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 010/2020

O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado final da Tomada de 
Preços acima citada, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de Engenharia para 
a execução da Reurbanização do centro 
d o  M u n i c í p i o ,  e n v o l v e n d o  a 
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO AV. 
PRESIDENTE VARGAS – ETAPA II, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, 
nos termos do Convênio n° 019/2020, 
celebrado entre o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano e o Município de 
João Neiva-ES, conforme autorização no 
processo administrativo nº 1.688 de 
13/05/2020, oriundo da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos - 
Semosu.
Fica declarada vencedora a empresa: 
ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
LTDA ME ,  no valor total  de R$ 
1.268.777,31 (hum milhão, duzentos e 
sessenta e oito mil, setecentos e setenta 
e sete reais e trinta e um centavos).
João Neiva, 23/09/2020.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
Presidente CPL PMJN

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 017/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 20 de outubro de 2020
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 017/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
construção de Campo de Futebol na 
Comunidade de Baixo Quartel, neste 
Município. O edital e seus anexos estarão 
à disposição no site oficial do Município, 
n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da 
Prefe i tura Munic ipa l  mediante o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600019.01.0006

Linhares-ES, 24 de setembro de 2020

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL


