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Cras de Guaçuí vem pra rua 
nesta segunda e realiza ações

• O CRAS VAI LEVAR SUAS ATIVIDADES PARA PRAÇA PÚBLICA, ASSIM REALIZA 
AÇÕES EM SUA SEDE, COMO O PROJOVEM E GRUPO DE GESTANTES

Hoje, o Centro de Re-
ferência de Assistência So-
cial (Cras) de Guaçuí vai 
realizar o “Cras em Mo-
vimento - #VemPraRua. 
Nesta ação o Centro de 
Referência vai levar todas 
as suas atividades para pra-
ça pública, mais precisa-
mente na quadra do bair-
ro Quincas Machado, que 
�ca próxima à Santa Casa 
de Guaçuí, a partir das 9 
horas da manhã. Também 
haverá atividades como 
capoeira, funcional, dança 
e muito mais.

O Cras desenvolve ativi-
dades que atendem à pes-
soas que fazem parte do 
Cadastro Único (CadÚni-
co) e têm a direitos como 
BPC/Loas ou Bolsa Famí-
lia, cadastro que pode ser 
feito por quem ainda não 
o fez. E as atividades exis-
tentes que podem ser des-
tacadas são o Projovem, 
onde as orientações acon-
tecem as segundas e ter-
ças-feiras, nos períodos de 
8h30 às 10h30 e de 14 às 
16 horas, com os orien-
tadores Débora Ribeiro, 
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• O CRAS DE GUAÇUÍ vai levar ações para praça pública e destaca atividades 
que podem atender quem está no CadÚnico
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rência Pública, do tipo 
menor preço global, 
objetivando contra-
tação de empresa 
especializada para 
construção do Cen-
tro Municipal de Edu-
cação Infantil “CMEI” 
Tom e Jerry, localiza-
da em Iriri, Município 

de 1993 e na Lei Com-
plementar nº 123/2006, 
conforme processo admi-
nistrativo nº nº 654/2018, 
CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A 
CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA REFORMA 
E CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE 
DA FAMILIA ABELHA I 
E ABELHA II, solicitado 
pela Secretaria de Saú-

O Município de An-
chieta, torna público 
que realizará no dia 
13/08/2018, às 13:00 
horas, em sua sede, 
à Rod. do Sol, 1620, 
Vila Residencial Sa-
marco, Anchieta/ES, 
Licitação na moda-
lidade de Concor-

O Município de Gua-
çuí-ES, através da Co-
missão Permanente de 
Licitação, torna público 
para conhecimento 
dos interessados, que 
fará realizar a licitação 
na modalidade “Toma-
da de Preço”, do tipo 
Menor Preço, Sob o 
Regime de “Empreita-
da por Preço Unitário”, 
com amparo na Lei nº 
8.666, de 21 de junho 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2018

PROCESSO 7801/2018

TOMADA DE PREÇOS - Nº 004/2018

de Anchieta ES, com 
emprego de mão-
-de-obra, materiais 
e equipamentos. Os 
interessados deverão 
retirar o Edital pelo site 
www.anchieta.es.gov.
br/transparencia/licita-
cao ou via correio ele-
trônico, no endereço 

de, conforme descrição 
do anexo XIII, planilhas, 
anexo e memorial des-
critivo, no dia 26/07/2018 
às 14h00min. O proto-
colo dos envelopes de 
habilitação e proposta 
será até às 13h30min e 
a abertura dos envelopes 
a partir das 14h00min do 
dia 26/07/2018. O Edital 
poderá ser adquirido na 
sala de Licitações no en-
dereço acima ou através 

licitacaoanchieta@
gmail.com 
Valor global estima-
tivo do serviço:  R$ 
2.840.551,60 
Anchieta/ES, 
06/07/2018
Paulo César Vieira

Presidente 
CPL/PMA – ES

do email licitacaopmg@
gmail.com. Maiores 
informações poderão 
ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de 
Licitação no horário de 
08h às 17 horas, de se-
gunda a sexta–feira..

Guaçuí-ES, 
06 de julho de 2018

Jean Barbosa Soares
Presidente da CPL

Viviane Bazani e Rodri-
go Rodolfo, e o Grupo de 
Gestantes, que tem as reu-
niões às terças-feiras, as 
13h30h, na sede do Cras, 
sob a coordenação da téc-
nica psicóloga Cristiane 
Menezes.

Este ano, no Cras de 
Guaçuí, o Projovem já re-
alizou um momento de re-
�exão, com o tema “Viva 
as diferenças”. Confor-
me informações do Cars, 
nesta atividade, os parti-
cipantes, em frente a um 
espelho, se viram como 
indivíduos, com qualida-

des e defeitos, e ao mesmo 
tempo, viram a pessoa ao 
lado que, de igual forma 
possui defeitos e qualida-
des e que não cabe apon-
tar, mas respeitar.

Também foi solicitado 
que eles desenhassem um 
rosto de acordo com  o 
que fosse dito pelo orien-
tador, sem tirar a cane-
ta do papel. Desta for-
ma, eles observaram que 
não existia desenho igual 
ao outro. Portanto, to-
dos perceberam a mesma 
situação de diversas ma-
neiras, que as pessoas são 

diferentes, multifaceta-
das, porém, com visões de 
mundo diversas. Por este 
motivo, é preciso respeitar 
o ponto de vista do outro.

Já no Grupo de Ges-
tantes, as participantes re-
ceberam a visita da en-
fermeira Juliana Pereira 
Fonseca que ministrou 
uma palestra sobre “Pri-
meiros cuidados com o 
recém nascido”. O obje-
tivo, de acordo com infor-
mações do Cras, foi dar às 
gestantes oportunidade de 
tirar dúvidas e esclarecer 
certos mitos.


