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Vitória (ES), Segunda-feira, 06 de Abril de 2020.
horário de 08h00 as 11h00 e 13h00 
as 16h00, mediante apresentação 
de DVD-Rom, ou no sítio do DER-
ES.  
Vitória/ES, 02 de abril de 2020.

LUIZ CARLOS SALLES 
RODRIGUES

Presidente da CPL-Edificações/
DER-ES

Protocolo 575677

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento   -  SEDES -

Companhia de Gás do Espírito 
Santo   -  ES GÁS -

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 5000042020

A Companhia de Gás do Espírito 
Santo - ES GÁS torna público 
que realizará licitação, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
E MONTAGEM DE EXTENSÕES 
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, 
RAMAIS EXTERNOS, ATIVAÇÃO 
E CONVERSÃO DE APARELHOS 
DE USUÁRIOS PARA CONSUMO 
DE GÁS NATURAL NOS 
SEGMENTOS RESIDENCIAL 
E COMERCIAL, NA ÁREA DE 
CONCESSÃO NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO.
A obtenção do edital, o 
recebimento das propostas e as 
demais orientações serão através 
do site www.licitacoes-e.com.
br. Acolhimento de propostas: a 
partir do dia 07/04/2020 às 11:00 
horas. Abertura das propostas: 
04/05/2020 às 09:00 horas. 
Informações através do e-mail 
compras@esgas.com.br.

PAULO AUGUSTO 
RODRIGUES RIBEIRO

Presidente da comissão de licitação
Protocolo 575423

Prefeituras

Anchieta

ERRATA
EDITAL DE LEILÃO 001/2020
PROCESSO Nº 11464/2019

Onde se lê:
1 - No Tópico “ DO PAGAMENTO 
E TRANSFERÊNCIA DE 
TITULARIDADE DOS IMÓVEIS”
Art. 5.2 - O preço do bem 
arrematado, os valores devidos à 
Prefeitura Municipal de Anchieta 
deverão ser pagos através de 
rede bancária, no prazo de até 
3 (três) dias úteis a contar do 
encerramento do leilão ou da data 
da liberação do lance condicional, 
ser pagos via TED - Transferência 
Eletrônica Disponível, DOC - 
Documento de Ordem de Crédito 
ou depósito bancário, a ser 
realizado na conta de nº 27853-
X, agência 1438-9, do Banco do 
Brasil, em nome de PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANCHIETA., CNPJ 
nº 27.142.694/0001-58, e o 

comprovante necessariamente 
enviado por e-mail para 
patrimonio@anchieta.es.gov.br.

Leia-se:
Art. 5.2 - O preço do bem 
arrematado, os valores devidos 
à Prefeitura Municipal de 
Anchieta deverão ser pagos 
através de rede bancária, no 
prazo de até 30 (trinta) dias 
úteis a contar do encerramento 
do leilão ou da data da liberação 
do lance condicional, ser 
pagos via TED - Transferência 
Eletrônica Disponível, DOC 
- Documento de Ordem de 
Crédito ou depósito bancário, 
a ser realizado na conta de 
nº 27853-X, agência 1438-9, 
do Banco do Brasil, em nome 
de PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANCHIETA., CNPJ nº 
27.142.694/0001-58, e o 
comprovante necessariamente 
enviado por e-mail para 
patrimonio@anchieta.es.gov.
br.
Considerando, a realidade do 
momento em virtude da Pandemia 
de Convid-19 e dificuldade com o 
funcionamento da rede bancária, 
em relação à possíveis problemas 
referente  aos pagamentos a serem 
realizados pelos arrematantes.

Anchieta, 02 de Abril de 2020
Regiani Bernardi

Presposto Municipal
Protocolo 575674

Boa Esperança

AVISO DE RESULTADO 
CHAMADA PUBLICA 
Nº 001/2020 E SUA 

HOMOLOGAÇÃO

Processo nº. 6.880 / 2019

O Município de Boa Esperança/
ES, por intermédio da  Presidente 
da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, com fulcro 
na Lei 11.947/2009, Resolução 
CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 e 
Resoluções CD/FNDE Nº 026/2013 
e 04/2015, Lei 123/2006, 
aplicando-se subsidiariamente as 
normas sobre licitações e contratos 
administrativos da Lei 8.666/93 e 
suas modificações, o resultado da 
Chamada Pública nº 001/2020 e 
sua homologação, objetivando o 
Credenciamento de Produtores 
Rurais, empreendedor Familiar 
Rural ou de suas organizações, 
detentores da Declaração 
de Aptidão ao Programa de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - DAP Física e/ou 
DAP Jurídica, conforme a Lei 
da Agricultura Familiar nº 
11.326 de 24 de julho de 2006, 
e enquadrados no Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, 
para atender aos alunos 
matriculados nas unidades 
escolares da rede municipal de 
ensino, em atendimento a LEI Nº 
11.947/2009 e Resolução FNDE 
Nº 26/2013. Pessoas físicas 
(fornecedores individuais) 

adjudicados: Adenilson Martiniano 
da Silva, portador do CPF nº 
031.903.367-84, com o valor de $ 
4.216,46 (quatro mil, duzentos e 
dezesseis reais e quarenta e seis 
centavos); Aldeir Pereira Lopes, 
portador do CPF nº 925.568.177-
04, com o valor de R$ 1.324,40 
(hum mil, trezentos e vinte e 
quatro reais e quarenta centavos); 
Alvino Cândido, portador do CPF nº 
017.211.427-62, com o valor de R$ 
3.188,02 (três mil, cento e oitenta 
e oito reais e dois centavos); 
Antônio Silva Capeline, portador 
do CPF nº 418.354.337-15, com 
o valor de R$ 1.822,92 (hum mil, 
oitocentos e vinte e dois reais e 
noventa e dois centavos); Arthur 
Barros Ziviani, portador do CPF nº 
149.309.647-84, com o valor total 
de R$ 14.384,60 (quatorze mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais 
e sessenta centavos); Clemilson 
dos Anjos, portador do CPF nº 
045.694.777-98, com o valor total 
de R$ 4.195,34 (Quatro mil, cento 
e noventa e cinco reais e trinta e 
quatro centavos); Elzi Pereira Lopes, 
portadora do CPF nº 085.848.237-
19, com o valor total de R$ 
6.495,00 (seis mil, quatrocentos e 
noventa e cinco reais);  Elizângela 
Martiniano da Silva, portadora do 
CPF nº 084.653.877-61, com o 
valor total de R$ 4.658,46 (quatro 
mil, seiscentos e cinquenta e oito 
reais e quarenta e seis centavos); 
Francisco da Rocha Sousa, portador 
do CPF nº 111.237.427-23, com o 
valor total de R$ 2.660,62 (dois 
mil, seiscentos e sessenta reais 
e sessenta e dois centavos); 
Jeferson Rosa Merlin, portador 
do CPF nº 122.739.447-05, com 
o valor total de R$ 4.115,56 
(quatro mil, cento e quinze reais 
e cinquenta e seis centavos); 
Joel Mardegan, portador do CPF 
nº 034.807.117-58, com o valor 
total de R$ 7.377,38 (sete mil, 
trezentos e setenta e sete reais 
e trinta e oito centavos); Jorge 
Osmar Ziviani, portador do CPF nº 
717.858.417-34, com o valor total 
de R$ 14.384,60 (quatorze mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais 
e sessenta centavos); Juliana 
da Silva Cardoso, portadora do 
CPF nº 093.359.567-08, como 
valor total de R$ 3.198,24 (três 
mil, cento e noventa e oito reais 
e vinte e quatro centavos); Leo 
Pereira Lima, portador do CPF 
nº. 087.641.427-79, com o valor 
total de R$ 14.404,80 (quatorze 
mil, quatrocentos e quatro reais 
e oitenta centavos); Manoel 
Rodrigues de Souza, portador 
do CPF nº 068.934.277-27; com 
o valor total de R$ 1.523,90 
(hum mil, quinhentos e vinte e 
três reais e noventa centavos); 
Maria Aparecida Daniel Bronzon, 
portadora do CPF nº 057.253.897-
90, com o valor total de R$ 352,00 
(trezentos e cinquenta e dois 
reais); Milton da Rocha Sousa, 
portador do CPF nº 085.907.777-
23, com o valor total de R$ 
1.523,90 (hum mil, quinhentos 
e vinte e três reais e noventa 
centavos); Nair Pavani Cesar, 
portadora do CPF nº 979.762.377-
72, com o valor total de R$ 

5.850,10 (cinco mil, oitocentos e 
cinquenta reais, dez centavos); 
Raildo Oliveira Santos, portador 
do CPF nº 578.450.777-04, com o 
valor total de R$ 12.401,25 (doze 
mil, quatrocentos e um reais e 
vinte e cinco centavos); Rosa 
da Conceição Vieira, portadora 
do CPF nº 071.013.787-73, com 
o valor total de R$ 5.129,10 
(cinco mil, cento e vinte e nove 
reais e dez centavos); Sebastião 
Martiniano da Silva, portador do 
CPF nº 195.700.317-00, com o 
valor total de R$ 4.216,46 (quatro 
mil, duzentos e dezesseis reais e 
quarenta e seis centavos); Valmir 
José Noventa Júnior, portador 
do CPF nº 144.765.227-42, com 
o valor total de R$ 5.995,79 
(cinco mil, novecentos e noventa 
e cinco reais e setenta e nove 
centavos);Vanessa Rocha Vieira 
Conceição, portadora do CPF nº 
132.793.407-80, com o valor 
total de R$ 5.610,70 (cinco mil, 
seiscentos e dez reais e setenta 
reais).
Fornecedores de gêneros 
alimentícios certificados como 
orgânicos ou agroecológicos:
Cirilo Ferreira Barbosa, portador 
do CPF nº 897.660.837-20, com 
o valor total de R$ 17.278,78 
(dezessete mil, duzentos e setenta 
e oito reais e setenta e oito 
centavos); Edmundo Gonçalves 
Pereira, portador do CPF nº 
526.144.257-53, com o valor 
total de R$ 11.010,10 (onze mil, 
dez reais e dez centavos) e Pedro 
Paulo Merlin, portador do CPF nº 
811.438.187-68, com o valor total 
de R$ 14.311,80 (quatorze mil, 
trezentos e onze reais e oitenta 
centavos).
Valor Total da Chamada Pública nº 
001/2020 - R$ 171.630,28 (cento 
e setenta e um mil, seiscentos 
e trinta reais e vinte e oito 
centavos).    Homologação: Em 
03 de abril de 2020, pelo Exmº 
Prefeito Municipal Sr. Lauro Vieira 
da Silva.

Boa Esperança/ES, 03 de abril de 2020.

Rosângela de Souza Bueloni
Presidente da CPL

Protocolo 575586

Divino de São Lourenço

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP 

nº. 04/2020-FMAS.
EXCLUSIVO PARA ME E EPP

COM PRIORIDADE  PARA ME E 
EPP LOCAL

O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO/ES,Torna Público que, 
fará realizar seguinte processo 
licitatório.
Objeto: Registro de Preços 
para a Aquisição de Pneus 
para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal 
de Assistência Social.                                                              
Protocolo dos Envelopes: Até às 
08:30 horas do dia 22/04/2020.
Credenciamento: até ás 09:00 
horas dia 22/04/2020.
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