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RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TP 009/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da Fase de Julgamento da 
Habilitação da Licitação da TP nº 009/2020. Declara HABILITADAS as empresas A.R. 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP; AF CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI; 
ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME; COMAN CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA EPP; CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP; 
e POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI. Fica marcada 
a data de 16/10/2020, às 08:00h, na sala da CPL, a abertura dos envelopes de nº 2 – 
Proposta de Preços, caso não haja interposição de recursos.

CAROLINA ARAÚJO MODENESI
Presidente da CPL 

COVID-19
Governo do Estado inicia coletas do Inquérito Sorológico Escolar

O Governo do Espírito Santo, por meio das Secretarias da Saúde (Sesa) e da Educação 
(Sedu), deu início à primeira etapa do Inquérito Sorológico Escolar, que tem por objetivo 
estimar o percentual de estudantes e trabalhadores da área da educação infectados pelo 
novo Coronavírus (Covid-19). O inquérito sorológico é uma das estratégias de 
enfrentamento e monitoramento da pandemia da Covid-19 realizada.
Os municípios selecionados que trazem a representação populacional capixaba são: 
Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, 
Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
A pesquisa já foi iniciada e concluída pela Sesa no município de Cachoeiro de Itapemirim.
Dos 13 municípios, foram sorteadas 86 escolas, das quais serão testados, 
aproximadamente, 3.400 professores, 2.300 funcionários e cerca de 5.065 alunos, que 
também foram sorteados – entre aqueles os quais a família demonstrou interesse em 
participar.
De acordo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a iniciativa vai possibilitar 
uma fotografia do contágio da doença no período pré-escolar.
COMO SERÁ O PROCESSO - Dentro das unidades escolares sorteadas, estarão presentes 
equipes municipais da saúde para a realização da coleta de sangue a ser utilizada para os 
testes sorológicos. As crianças, adolescentes e os servidores terão seus horários 
agendados para o dia de coleta.
Antes do procedimento, os participantes e o responsável pelo menor responderão um 
questionário realizado pelos profissionais da saúde do município ou designados que 
abordará os dados demográficos, clínicos e epidemiológicos, tais como sintomas 
recentes, local onde mora, os cuidados relacionados ao uso da máscara, por exemplo.
O material biológico será encaminhado ao Laboratório Central de Saúde, o responsável 
pelo menor responderá um questionário realizado pelos profissionais da saúde.
Vamos acompanhar a evolução e o comportamento da pandemia da Covid-19 com o 
inquérito. Já reunimos as condições sanitárias, com a queda sustentada dos casos graves 
e dos óbitos e vamos retomar as atividades escolares respeitando os protocolos.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 013/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
27/10/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de empresa especializada para Construção da Unidade Sanitária Rural – USR 
de São Pedro, localizada no Distrito de São Pedro, Município de Ibiraçu/ES, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, a pedido da SEMOSI, conforme autorizado no 
Processo Administrativo n.º 3187/2020. O edital e seus anexos deverão ser retirados no 
s i te  www. ib i racu .es .gov.br,  ou  poderão  ser  so l i c i tados  v ia  e-ma i l : 
licitacao.ibiracu@gmail.com.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

O Município de Marataízes - ES através de sua Pregoeira torna público a SUSPENSÃO "Sine Die" do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 000024/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 019837/2020, objeto:  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS, em atendimento a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Marataízes - ES, 07 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 20 de outubro de 2020, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000025/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 027758/2020, objeto: AQUISIÇÃO 
DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O²), em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Edital 
pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor 
de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 07 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Escolas informam aos familiares os protocolos de segurança

Escolas da Rede Estadual têm recebido pais de alunos que estão conferindo de perto a 
organização e a preparação das unidades para o retorno das aulas presenciais. Muitos 
familiares têm ido de forma voluntária nas unidades de ensino. A direção da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Célia Teixeira do Carmo, 
localizada em Alegre, por exemplo, convidou os responsáveis para tomarem 
conhecimento sobre como a escola se preparou para receber os estudantes, atendendo a 
todos os protocolos de segurança por conta do novo Coronavírus (Covid-19).
Com investimento superior a R$ 12 milhões, o Governo do Estado, por meio da Secretaria 
da Educação (Sedu), 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.
A superintendente Regional de Educação de Guaçuí, Darcila da Silva Castro, acompanhou 
a ação. “A diretora Erika Almeida, da Escola “Nós divulgamos a retomada das aulas 
presenciais, enviamos um questionário e fizemos o convite para que viessem conhecer 
como a escola já está preparada. Os pais que estiveram aqui elogiaram bastante e 
disseram que se sentiram seguros com a organização. ”

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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Alexandre Buaiz Neto, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 005, faz saber a quem possa interes-
sar que, devidamente autorizado pela Banestes Seguros, venderá em Público Leilão, dia 09 de outubro de 2020 
(sexta-feira), às 14h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, bens considerados inservíveis 
com mais de um ano de uso, tais como Veículos Sinistrados: COROLLA/03, MUX2588, 9BR53ZEC138506800; 
FRONTIER/09, 94DVDUD40AJ356901; CIVIC/08, MSE0896, 93 HFA66408Z232755; VECTRA/99, MRE4326, 9BG-
JK19H0XB537801; PALIO/13, ODT0400, 9BD17164LD5865611; PALIO/15, PPE4849, 9BD17122ZF7530764; GOL/12, 
ODL9E48, 9BWAA05W8DP047987; ECOSPORT/17, PPV3G95, 9BFZB55V4J8674812; ASTRA/09, MSW2E20, 9BG-
TR48C0AB147399; KWID/18, QRC0925, 93YRBB004K J474883, HB20/16, PPO1I03, 9BHBG51CAGP595457; PA-
LIO/09, MSS0C24, 9BD17309TA4280290; GOL/96, JNH0G80, 9BWZZZ377TP504665; HB20/16, PXR0F81, 9BH BG-
51CAGP602339; SENTRA/15, PPN2C84, 3N1BB7AD7GY206934; PRISMA/16, PYA5439, 9BGKS69R0GG296787; 
CITY/16, PPK4B80, 93HGM6690GZ204460; COROLLA/16, PPL4G18, 9BRBLWHE0H0078866; GOL/12, ODI6C91, 
9BWAA05U3DP019349.    


