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RESUMO DE CONTRATO
Nº 200/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0043
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Classconect Integração de Tecnologia em Educação LTDA
CNPJ: 32.625.006/0001-63.
Objeto: Aquisição de 05 (cinco) laboratórios móveis de informática (Kit Educacional) para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 38/2020.
Valor: R$ 281.000,00.
Vigência: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 11/12/2020.

José Clarindo Moreira
Prefeito Municipal em exercício

RESUMO DE CONTRATO
 Nº 097/2020

ID: 2020.024E0500001.01.0010
Contratante: Fundo Municipal de Saúde e Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Construtora São Miguel LTDA.
CNPJ: 13.134.819/0001-93.
Objeto: Construção de estacionamento para SAMU.
Valor: R$ 99.379,75.
Vigência: 180 dias.
Dores do Rio Preto, 11/12/2020.

Kátia Damica Silva Zini
Secretária Municipal de Saúde

José Clarindo Moreira
Prefeito Municipal em Exercício

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 065/2020 – Pregão Presencial nº 049/2020. Objeto: 
Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços e veiculação 
de anúncios de atos oficiais do município de Ibatiba como: notas, editais e portarias, 
avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos, relatórios financeiros e 
contábeis, licitações, ratificação e outros materiais de interesse do município, no Diário 
Oficial da União. Data: 28/12/2020 - Horário: 09:00hs. O 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: 
l icitacaoibatiba2018@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543-1804, com Juliana Tomaz Silveira 
– Presidente da CPL.

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados que tendo em 
vista a retificação do Edital, o Processo Licitatório nº 064/2020 - Pregão Presencial nº 
048/2020, com abertura marcada para o dia 17/12/2020 às 12:30 horas, fica ADIADO 
para o dia 28/12/2020 às 12:30 horas. Objeto: Registro de preços para futura 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capina,  conservação 
de meio fio de canteiros e de áreas com paisagismo, serviços de manutenção e 
conservação de PVS de canteiros e de áreas com paisagismo, serviço de plantios de 
mudas, serviços de roçada, poda de árvores e Corte, Serviços de Plantio de Grama com 
fornecimento. 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 – 1804, com Juliana 
Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

AÇÕES DE GOVERNO
Governo entrega unidade do Corpo de Bombeiros na 

Serra
O Governo do Estado realizou, na manhã do dia (10), a 
inauguração da nova sede da 2ª Companhia do 6º Batalhão do 
Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Camará, na Serra. 
Durante o evento, foram entregues 40 novas viaturas leves, 
que serão distribuídas para todas as regiões do Espírito Santo.
A nova unidade padrão obedece a um projeto que é adequado 
aos preceitos de arquitetura sustentável, eficiência energética 
e qualidades social, funcional e econômica.
Com uma área de 1500 metros quadrados, distribuída por dois 
pavimentos, o investimento total foi de R$ 2.980.000,00, com 
recursos oriundos do Fundo Especial de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros Militar (Funrebom).
A unidade dispõe de sistema de reaproveitamento da água da 
chuva e da luz solar. O local ainda foi preparado para 
atendimento ao público, por meio da Seção de Atividades 
Técnicas (SAT).
NOVAS VIATURAS - O Corpo de Bombeiros ainda recebeu 
40 novas viaturas leves, modelo Ford Ka, em um investimento 
de R$ 1.640.000,00. Os veículos irão equipar todos os 
batalhões e unidades da Corporação no Espírito Santo, com 
uso para funções administrativas.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-12-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AUTORIZAÇÃO
Fapes autoriza bolsistas atuarem no combate ao novo 

Coronavírus
Em março, a Fapes já havia publicado uma primeira resolução 
permitindo a atividade remunerada de bolsistas no combate à 
pandemia. Bolsistas que recebem o benefício da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) 
podem exercer atividade remunerada nas áreas de combate à 
Covid-19, a doença causada pelo novo Coronavírus (SARS-
CoV-2). Os interessados devem apresentar a proposta de 
trabalho para análise da Diretoria Executiva da Fapes, de 
acordo com o disposto na Resolução 274.
É importante considerar que a medida é voltada aos bolsistas 
contemplados em editais com recursos da Fapes. No caso de 
chamadas públicas realizadas em parceria com outras 
agências de fomento, as propostas serão analisadas a cada 
caso.
“A autorização para bolsistas trabalharem durante a pandemia 
mostra a importância do sistema de Ciência e Tecnologia na 
formação de profissionais capacitados para atuarem não 
somente nas pesquisas acadêmicas, mas também na linha de 
frente do enfrentamento a crises, como o avanço da Covid-
19”, enfatizou Arantes.
Em março de 2020, a Fapes já havia publicado uma primeira 

resolução permitindo a atividade remunerada de bolsistas no 

combate à pandemia. A atualização da medida foi necessária 

para acompanhar o novo decreto estadual (Decreto nº 1212-

S), que determina o Estado de Calamidade Pública no Espírito 

Santo.
"Esta iniciativa se junta a outras ações que foram necessárias 
este ano, devido à crise mundial na saúde, e mostra a 
celeridade com que o serviço público estadual tem respondido 
às demandas da sociedade." Denio Rebello Arantes - Diretor-
presidente da Fapes

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-12-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 025/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 12 de janeiro 2021
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 025/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
construção de Quadra Poliesportiva, na 
EMEF Movelar, localizada à Avenida 
Araucária, S/Nº, Bairro Movelar, neste 
Município. O edital e seus anexos estarão à 
disposição no site oficial do Município, no 
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 Prefeitura 
Municipal 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 : 
2020.042E0600008.01.0023

Linhares-ES, 11 de dezembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 024/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 11 de janeiro 2021
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 024/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar as obras de 
Revitalização da Praça do Bairro Planalto, 
neste Município. O edital e seus anexos 
estarão à disposição no site oficial do 
Município, no endereço eletrônico  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal 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 : 
2020.042E0600019.01.0010

Linhares-ES, 11 de dezembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

RECURSOS
Sedu libera mais de R$ 1,8 milhão para 
Conselhos de Escola da Rede Estadual

A Secretaria da Educação (Sedu) liberou o 
repasse extraordinár io de recursos 
financeiros aos Conselhos de Escola, por 
meio da conta do Programa Estadual de 
Gestão Financeira Escolar (Progefe), no valor 
de R$ 1.804.700,00 para manutenção das 
escolas da Rede Estadual. Ao todo, 63 escolas 
receberão o recurso, entre elas, 25 escolas 
localizadas em áreas de assentamento. O 
Progefe tem por finalidade garantir às escolas 
os recursos financeiros necessários ao seu 
funcionamento pleno e será executado de 
acordo com as normas para manutenção das 
escolas da Rede Estadual. Ao todo, 63 escolas 
receberão o recurso, entre elas, 25 escolas 
localizadas em áreas de assentamento.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (11-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

LINHAS DE CRÉDITO
Taxa Selic para início de 2021 torna 

financiamentos atrativos
O Comitê de Política Monetária (Co- de 

referência para os demais juros da pom) do 

Banco Central anunciou, na economia, e é a taxa 

média cobrada última quarta-feira (09), após a 

última em negociações com títulos emitidos 

reunião do ano, a manutenção da taxa pelo 

Tesouro Nacional. A manutenção Selic em 2% ao 

ano para o início de da taxa de juros no menor 

patamar 2021. O número impacta positivamente 

da história, após quedas seguidas, na tomada de 

decisão dos empresários era esperada pelos 

especialistas capixabas interessados em investir, 

de mercado. Os percentuais baixos por meio de 

financ iamentos,  dev ido às  est imulam 

investimentos via financia linhas de crédito do 

Banco de Desenvolvimento mento bancário, 

dando às empresas do Espírito Santo (Bandes), 

mais uma alternativa para movimentar que são 

indexadas pela taxa e permanecem os negócios.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
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