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PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 000003/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Chamada Pública em epígrafe, cujo objeto fora AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - 
PAA, realizado no dia 21 de janeiro de 2021, conforme abaixo:VENCEDORES: Estevão Mauri no item 01 (pó de café), na quantidade 
de 2.168 unid, no valor total de R$ 8.888,80 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). Erlen Santo Quadra Mauri no 
item 01 (pó de café), na quantidade de 1.920 unid., no valor total de R$ 7.872,00 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais). Samuel 
Valle Vargas no item 01 (pó de café), na quantidade de 2.050 unid., no valor total de R$ 8.405,00 (oito mil quatrocentos e cinco reais). 
Jerônimo Monteiro, 28 de Janeiro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Presidente Substituta da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
MÉDICOS-HOSPITALARES, PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO.” 
DATA DE ABERTURA: 11/02/2021. HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE ABERTURA: Dependências da Prefeitura 
Munic ipal  de Jerônimo Montei ro-ES. A integra do Edi ta l  se encontra d isponível  para download no sí t io 
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, 28 de janeiro de 2021.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

Obras: governador autoriza segunda fase do Hospital Geral de Cariacica
Com o investimento na ordem de R$ 146 milhões, o prazo para execução é de 1.260 

dias
O governador Renato Casagrande assinou, na manhã de ontem (27), a Ordem de Serviço para 
início da segunda fase das obras do Hospital Estadual Geral de Cariacica. Na primeira fase, o 
Governo do Estado investiu R$ 25,4 milhões no processo de terraplanagem e fundação, cujos 
trabalhos duraram quase dois anos. Nesta nova fase, o terreno contará com uma área total 
construída de 37.976,67 metros quadrados, distribuída em seis blocos. O Hospital Geral de 
Cariacica está localizado na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, e receberá um pronto-
socorro clínico e cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade de alto risco e 
cuidados intensivos neonatais. Também serão atendidas especialidades, como clínica médica, 
neurologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, maternidade e cirurgia de cabeça e pescoço. A 
edificação está dividida em seis blocos, sendo o bloco B o mais alto deles, com oito pavimentos, 
que vão abrigar pronto-socorro, farmácia, ambulatórios, centro de diagnósticos, centros 
cirúrgicos, internação, laboratórios, necrotério, setores administrativos, de limpeza e zeladoria, 
cozinha, lactário, manutenção, além de contar com 550 vagas de estacionamento e um heliponto. 
A previsão de inauguração do Hospital Geral de Cariacica é para o segundo semestre de 2024. As 
obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-
ES). Após a conclusão das obras, o hospital ainda contará com um investimento em equipamentos 
hospitalares, estimado em R$ 35 milhões. Para esta nova etapa, a unidade passará a englobar 
também em sua obra o conceito de sustentabilidade, com a construção de uma estação de 
tratamento de esgoto e reúso de água servida; captação da água de chuva para irrigação dos 
jardins; uso de energia solar no sistema 'grid-tie', que é quando a energia solar é transformada 
em energia elétrica e volta para a rede da concessionária (EDP/Escelsa), proporcionando maior 
economia na conta de energia elétrica. Ainda durante a solenidade, o governador mencionou os 
investimentos do Estado em Cariacica. “É um município importante que poderá sempre contar 
com a ajuda do Governo do Estado. Como estamos fazendo com o Estádio Kleber Andrade, que 
voltará a ter grandes eventos; com a universalização do saneamento básico; com as obras nas 
rodovias Alice Coutinho e José Sette. São muitos sonhos que estamos ajudando a realizar, mas 
ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer à bancada federal que destinou R$ 74 milhões em 
emendas, ao ex-prefeito Juninho e aos vereadores de Cariacica, que destinaram este terreno para 
construção do hospital e também à Assembleia Legislativa que sempre nos apoia. Hoje Cariacica 
dá mais um passo para realizar este sonho”, destacou Casagrande. A subsecretária de Estado de 
Atenção à Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva, reforçou a importância da obra para a Região 
Metropolitana da Grande Vitória. “Além das questões assistenciais e da complexidade hospitalar 
que a unidade poderá ofertar, ela também trará à região ainda mais desenvolvimento, com 
crescimento do mercado e geração de empregos. Pensando na assistência, temos também a 
possibilidade de ampliar o escopo de residências médicas ofertadas pelo Estado”, lembrou.
“ Sabemos que Cariacica sonhava com esse hospital e é muito bom estar dando essa ordem de 
serviço para o início da fase 2, que é a construção do hospital. Antes, já havíamos autorizado as 
obras de construção da fundação. Mais à frente serão adquiridos os equipamentos e a previsão é 
de que o hospital esteja pronto em 2024. Renato Casagrande Governador “
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 004/2021 – Pregão Presencial nº 004/2021. Objeto: 
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
aquisição de medicamentos injetáveis e outros, no intuito de atender a demanda do 
Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho”, Data: 12/02/2021 - 
Horário: 09:00hs. O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no 
horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 
2 5 5 ,  C e n t r o ,  I b a t i b a - E S  o u  s o l i c i t a d o  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
setordelicitacaoibatiba@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: 
www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 3543 – 1804, com Nilcéia Horsth Ferreira 
Santos – Presidente da CPL.

Estado dá transparência aos dados sobre a vacinação contra a Covid-19
Além dos números atualizados diariamente, a página conta com um painel 

interativo com detalhes sobre a imunização
O Governo do Estado deu mais um passo para garantir a transparência nas 
informações sobre o novo Coronavírus (Covid-19): os dados sobre vacinas recebidas, 
distribuídas e aplicadas no Espírito Santo já estão disponíveis no site Coronavírus 
(www. coronavirus.es.gov.br). Além dos números atualizados diariamente, a página 
conta com um painel interativo com detalhes sobre a imunização, como o total de 
doses enviadas para cada município, a distribuição por grupo prioritário e o percentual 
de cobertura alcançado em cada grupo. A ferramenta é fruto do trabalho conjunto das 
Secretarias de Controle e Transparência (Secont) e da Saúde (Sesa); da 
Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom); e do Instituto de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest). No decorrer do período 
de vacinação as informações serão complementadas, de acordo com os grupos 
prioritários a cada fase da imunização. CONTROLE SOCIAL - Ao investir na divulgação 
das informações sobre a vacinação, o Governo do Estado fortalece o controle social, 
como destaca o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata: “O 
Estado maximiza a transparência da vacinação, para permitir o controle social e 
ajudar firmemente na repressão aos desvios já vistos em outros Estados.” De acordo 
com o secretário, o Governo do Estado vem atuando de forma preventiva. Para evitar 
e coibir a possibilidade de utilização incorreta das vacinas, foi criado regramento 
próprio, prevendo punições para as más condutas e desvios na imunização contra a 
Covid-19 por meio da Portaria nº 010-R, da Sesa. “O Governo tem realizado grandes 
entregas, como a de hoje para garantir a transparência. Mostrar às pessoas, sempre 
com clareza, com uma linguagem simples, que tanto um pesquisador quanto um 
trabalhador comum, que não é da área, possa entender o dado. Permite também que 
toda a população tenha acesso às decisões e às informações que motivam as nossas 
decisões", destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Na avaliação 
do presidente do Prodest, Tasso Lugon, o Vacinômetro é uma ferramenta muito 
importante para dar mais transparência ao processo de vacinação no Estado contra a 
Covid-19. “Durante a pandemia, o Prodest desenvolveu diversas soluções para 
informar à população sobre as ações do Governo de combate à doença. Isso mostra 
como a tecnologia é importante para a administração pública prestar um bom serviço 
à população”, enfatizou. Com o lançamento do painel, o Espírito Santo reafirma seu 
compromisso com a transparência, como vem fazendo desde o início da pandemia. 
Compromisso esse que fez do Estado primeiro lugar, com nota máxima, nos dois 
rankings nacionais que medem a eficiência do Poder Público em prestar informações 
sobre a pandemia e os gastos realizados para o enfrentamento à Covid-19.
“ Estamos lançando o Vacinômetro no painel Covid-19 ES, que é o mais transparente e 
completo do País. Lembrando que o site é uma fonte de informação para as 
instituições que fazem pesquisa, para a população e para a imprensa. No botão 'Painel 
de Vacinação', o internauta pode conferir todas as informações sobre a vacina, como, 
por exemplo, quantos profissionais de saúde temos em cada município e quantas 
doses já foram disponibilizadas. É importe destacar ainda que o painel vai ajudar a 
evitar desvios, garantindo um maior controle e transparência sobre as doses. Renato 
Casagrande Governador “
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (28-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 025/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 02/02/2021 às 10:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
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, 28 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A CONCORRÊNCIA FMS Nº 

001/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
i n t e r e s s a d o s  o  r e s u l t a d o  d a 
CONCORRÊNCIA FMS Nº 001/2020, 
conforme abaixo:
Empresa Vencedora: ILUMITERRA 
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP.
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 : 
2020.042E0500001.01.0030

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado de classificação 
das Propostas de Preços da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 018/2020.
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: CVN - 
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP, 
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA 
EPP e WVS CONSTRUTORA LTDA EPP. Os 
au tos  encon t ram-se  com v i s tas 
franqueadas. A Comissão Permanente de 
Licitação informa ainda, que abre-se o 
prazo legal para interposição de recursos.

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 02/02/2021 às 08:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a abertura dos 
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0009.

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL
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