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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 029/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PE acima citado, onde 
declara Deserto.
ID: 2020.030E0500001.02.0012

Luana Guasti
Pregoeira 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES, no uso de suas atribuições, 
torna público o EDITAL DE PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, localizado em 
Cachoeiro de Itapemirim, a) Área útil de no mínimo 65m² (sessenta e cinco metros 
quadrados) e máximo 190m² (cento e noventa metros quadrados); Localizar-se em área 
de fácil acesso pela população; Possuir no mínimo 02 (duas) instalações sanitárias, 
sendo ao menos uma com acessibilidade (PCD); O imóvel deve ser provido  de  
acessibilidade para portador de necessidades especiais; Caso o imóvel não atenda aos 
requisitos sanitários e de acessibilidade exigidos, as adequações poderão ser 
executadas e comprovadas em 180 dias ininterruptos a contar do início da vigência do 
contrato, a expensas do locatário; Possuir em suas dependências uma cozinha com pia; 
Comportar a instalação de divisórias; Bicicletário; Imóvel em bom estado de 
conservação; Instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento; 
Medidores independentes de consumo de  energia  elétrica e hidráulica; Capacidade 
para instalação de equipamentos de grande porte (60.000 btu); Entrada para sistema de 
telefonia fixa; Localizar-se em área de fácil acesso ao cidadão local, bem como de outro 
município; Estar localizado próximo a um ponto de ônibus; Entrada de energia trifásica; 
Rede elétrica aterrada; Local não sujeito a alagamento; Localizar-se em andar térreo, ou 
superior, desde que atenda aos critérios de acessibilidade., além de outras 
especificações contidas no Edital de Chamamento. O imóvel será destinado à instalação 
da Agência do Trabalhador - SINE. O edital, com todas as especificações exigidas, estará 
disponível no site www.setades.es.gov.br, no link “chamamentos públicos”, bem como 
pelo e-mail: cpl@setades.es.gov.br. O recebimento da documentação e proposta dar-
se-á até o dia 30/10/2020, das 09h00 às 17h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL/SETADES, localizada na Rua Dr. João Carlos de Souza, 107, sala 1201, 
Barro Vermelho, Vitória /ES, CEP: 29057-550. Maiores informações poderão ser obtidas 
na CPL, através do telefone (27) 3636-6812.

Vitória, 28 de setembro de 2020.
CYNTIA FIGUEIRA GRILLO

Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 011/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da TP acima citada, onde 
declara vencedora do certame a empresa: CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS 
DEPIZZOL LTDA EPP. Valor Global R$ 141.767,14.
ID: 2020.030E0700001.01.0028.

CAROLINA ARAUJO MODENESI
PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

035/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
07/10/2020, de acordo com Lei 13.979/2020, art. 4º -G, Licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Medicamento e 
Material Médico-Hospitalar, a pedido da SEMUS. Proc 3025/2020. 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: 2020.030E0500001.02.0015

Luana Guasti
Pregoeira

EDUCAÇÃO
Aulas presenciais: Ensino Médio retorna no próximo dia 13 de outubro

Com investimento superior a R$ 12 milhões, o retorno das aulas nas escolas públicas 
estaduais vai respeitar um revezamento.
O Governo do Estado anunciou, na última sexta-feira (25), o retorno das aulas 
presenciais do Ensino Médio para as escolas da Rede Estadual, a partir do dia 13 de 
outubro.
Com investimento superior a R$ 12 milhões, o Governo do Estado sinalizou os ambientes 
escolares e colocou à disposição de alunos e profissionais o material de higiene 
necessário, como álcool em gel, sabonetes, máscaras e equipamentos para uso de álcool 
em gel. O retorno das aulas presenciais também contará com monitoramento rigoroso 
das medidas sanitárias adotadas.
Outra medida adotada pelo Governo do Estado é a realização de inquérito sorológico com 
profissionais e alunos da rede. Serão coletadas pela Secretaria da Saúde (Sesa) 
amostras da comunidade escolar capixaba durante o inquérito e. Também será realizado 
o Censo Sorológico, em que serão convidados todos os trabalhadores da Rede Estadual 
de Educação para trazer um mapeamento de 100% dos profissionais. Na escola, alunos e 
profissionais terão a temperatura aferida todos os dias na entrada para as aulas 
presenciais.
O secretário ressaltou que as famílias que optarem por não levarem seus filhos, poderão 
continuar com eles em casa. Lembrou ainda que será feito um censo sorológico para os 
18 mil servidores da educação, além de um inquérito sorológico com escolas municipais e 
particulares, e que recursos foram destinados para as escolas estaduais pudessem se 
preparar.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

DETRAN/ES
CNH Social: 4.500 vagas com foco na qualificação profissional

Estão abertas as inscrições para que moradores de todo o Espírito Santo possam 

concorrer às 4.500 oportunidades de conquistar a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). Na manhã do dia (28), o governador do Estado, Renato Casagrande, lançou 

a 2ª fase do programa CNH Social, desenvolvido pelo Departamento Estadual de 

Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
A solenidade restrita foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a 

presença da vice-governadora Jaqueline Moraes e do diretor geral do Detran|ES, 

Givaldo Vieira.
O programa tem o objetivo de proporcionar formação e qualificação para 

condutores de veículos visando ao ingresso no mercado de trabalho. As 4.500 vagas 

são para candidatos à Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), 

para condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D 

(van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) e para a adição de categoria 

A ou B.
As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site do Detran/ES, sem precisar 

sair de casa, até as 23h59 do dia 07 de outubro. Para isso, é necessário que o 

interessado esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses até o 

dia 14 de agosto de 2020.
O governador Renato Casagrande citou a importância dessa ação que gera mais 

oportunidades aos capixabas e lembrou da responsabilidade no trânsito.
O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou o papel do programa CNH 

Social na geração de oportunidades para os capixabas que mais precisam, além de 

movimentar a economia.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-09-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado 
da abertura da proposta, da Tomada de Preços nº 013/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ALVES DUARTE, LOCALIZADA NA AV. DR. JOSÉ FARAH, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 
JERÔNIMO MONTEIRO-ES. EMPRESA HABILITADAS: Empretec Multiserv Ltda – EPP, Sercel Construções Eireli e Construtora 
Rocha e Serviços Eireli. EMPRESA VENCEDORA: Sercel Construções Eireli, no valor de R$ 119.199,34 (cento e dezenove mil cento e 
noventa e nove reais e trinta e quatro centavos). A ata da sessão de abertura da proposta encontra-se no link 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-13-2020/51276, aba resultados, e, estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente, bem 
como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para apresentarem contrarazões no prazo legal. Esclarecimento no mesmo 
endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 29 de setembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

es360.com.br/publicidade_legal1

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais para 
organização e realização da Seleção pública dos programas de Residência Médica 2021, 
do Hospital Evangélico de Vila Velha.

Prazo limite para recebimento de propostas: às 17 horas do dia 12/10/2020

Email: compras.tr@hevv.aebes.org.br

Telefone: (27) 2121-3785
Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br
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