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Vitória, 27/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

O Município de Marataízes - ES através de sua Pregoeira torna público a SUSPENSÃO "Sine Die" do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 000021/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 021919/2020, objeto:  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ABRIGAR O CENTRO DE TRIAGEM DE PACIENTES, 
COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO COVID-19, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Marataízes - ES, 26 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMITÊ DIRETIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA 

PAISAGEM

AVISO DE ADIAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL ICB Nº 002/2020 – SEAMA 1H325
Acordo de Empréstimo N º 8353-BR
Nome do Projeto: Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens do Espírito Santo
Empréstimo nº: BIRD 8353-BR (P130682)
Objeto: Aquisição de 15 (quinze) Viaturas do Tipo Auto Bomba Tanque e Salvamento – ABTS 
A Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem torna público que motivo 
de ordem admininstrativa o prazo máximo para entrega das propostas foi ADIADO para o dia 06/11/2020 as 10h00min. 
Nessa mesma data e hora ocorrerá a cerimônia de abertura das propostas na presença dos representantes das 
concorrentes que desejarem assistir.

Vitória, ES, 26 de outubro de 2020

ROBERIO LAMAS DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

AÇÕES DE GOVERNO
Governador entrega obras e autoriza investimentos em Viana.

Os investimentos do Governo, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, ultrapassam R$ 31 milhões.
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na noite da última quinta-feira (22), no 
município de Viana para a inauguração de obras e o anúncio de mais investimentos. Foi 
entregue à população o novo Parque Linear na Avenida Santa Clara e as obras de drenagem e 
pavimentação da Avenida Espírito Santo e da Rua Pernambuco, no bairro Arlindo Villaschi. 
Também foi assinada a Ordem de Serviço para a pavimentação e drenagem de mais 29 ruas 
em diversos bairros e para a reforma da Praça de Viana Sede.
O total de investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), ultrapassa R$ 31 milhões no município de 
Viana. Em sua fala, o governador destacou a parceria do Estado com a Prefeitura desde o seu 
primeiro mandato. Casagrande também reafirmou o compromisso do Governo com as 
comunidades de todo o Estado.
O Parque Linear tem 1.470 metros de extensão, com investimento total de R$ 9.482.554,30. 
A obra foi realizada em uma extensa área que margeia a avenida, ao longo do canal. As 
intervenções na Avenida Espírito Santo têm 2.123,50 metros de pavimentação asfáltica, 843 
metros de drenagem e mais 890 metros de calçada-cidadã e ciclovia, com investimento de 
R$ 3.882.372,02.
Já as obras na Rua Pernambuco têm 1,23 quilômetros de extensão e investimento de R$ 
2.192.183,83. O território contará também com calçadas cidadãs, sinalização horizontal e 
vertical.
A obra melhorou o acesso à unidade de Pronto Atendimento e proporcionou mais conforto, 
rapidez e segurança para quem transita no local.
“O prefeito Gilson Daniel conclui daqui a dois meses oito anos de mandatos exitosos. No meu 
primeiro mandato já tivemos uma ótima parceria com o Município, que passou a existir no 
mapa. Viana deixou de ser uma cidade que, no passado, recebia investimento apenas em 
unidade prisional para receber obras como um parque linear como este e várias obras de 
infraestrutura. Nosso compromisso é de buscar soluções para os problemas das 
comunidades. Estamos vivendo um ano duro, com chuvas fortes que também atingiram 
Viana e em seguida veio a pandemia. Essa obra dá uma nova cara a comunidade e também 
dá respeito à população que mora aqui.”  Renato Casagrande -  Governador
Durante a solenidade, o governador Casagrande deu Ordem de Serviço para a execução de 
drenagem e pavimentação de 29 ruas no município de Viana. São obras que beneficiarão a 
comunidade local, melhorando a qualidade de vida e também a circulação urbana. Um 
investimento de R$ 15.881.625,63.
O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus 
Vicente, destacou que esses investimentos são importantes para o desenvolvimento do 
município. “Estamos celebrando entregas importantes do nosso Governo, em que focamos 
na qualidade de vida da população, além de atender a uma aspiração antiga desta 
comunidade”, enfatizou.
VIAS QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM AS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO:
Bairro Bom Pastor: Rua Bolívar e Rua Buritis; Bairro Vale do Sul: Rua Xuí, Rua Santa Clara, 
Rua Jesus de Nazaré, Rua Trindade
Bairro Marcílio de Noronha: Rua Maranhão; Rua Guaporé;
Bairro Nova Bethânia: Rua Maquart; Bairro Arlindo Villaschi: Rua Santa Lucia, Rua São 
Pedro, Rua das Laranjeiras,
Bairro Areinha: Rua Mato Grosso, Rua Pernambuco, Rua Goiás, Rua Acre, Rua Rua das 
Azaleias, Rua das Hortência, Rua dos Lírios, Rua das Orquídeas, Rua São Visconde do Bonfim 
e Rua Santa Catarina; Mateus e Rua São Jorge;
Bairro Caxias do Sul: Rua São Miguel e Trecho da Rua Santa Luzia; Bairro Jucu: Rua Pascoina 
CEI e Rua Erwin Baille.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (26-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

GRANDE COBILÂNDIA
Governo pública editais para obras de macrodrenagem

As galerias de macrodrenagem visam a minimizar os alagamentos causados pelas 
chuvas e beneficiarão cerca de 30 mil moradores 24 do mesmo mês.O edital 
completo estará disponível no site www.sedurb.es.gov.br, no menu Licitações.
O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
Marcus Vicente, explicou a finalidade das intervenções.

“Os alagamentos provocados pelas chuvas nessas regiões causam frequentes 
prejuízos aos moradores e comerciantes, além de restringirem a mobilidade urbana. 
As obras demacrodrenagem possibilitarão que a água escoe em maior velocidade, 
minimizando os impactos das chuvas.”
Marcus Vicente -  Secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na última sexta-feira (23), 
a publicação de dois editais de macrodrenagem na Grande Cobilândia, em Vila 
Velha. Nesta etapa serão construídas três galerias de macrodrenagem, com um 
investimento total de R$ 15.607.854,45. As obras serão executadas por meio da 
Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).
As galerias de macrodrenagem visam a minimizar os alagamentos causados pelas 
chuvas e beneficiarão cerca de 30 mil moradores do bairro Cobilândia. Além de 
funcionar como reservatório de acumulação, também têm a função de transportar 
as águas da chuva para as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP's) 
Cobilândia e Marilândia, assim como as águas que acumulam na Avenida Carlos 
Lindemberg, impedindo o fluxo para Vitória e o Centro de Vila Velha.
Em sua fala, o governador Renato Casagrande destacou que já são seis editais 
publicados para intervenções em bairros de Vila velha e Cariacica dentro do 
programa de macrodrenagem.
Até o momento são mais de R$ 200 milhões em editais publicados para podermos 
dar fluxo à água em Vila Velha. Sempre digo que as obras não acabam com os 
alagamentos, pois dependendo da quantidade de chuva que cai, em nenhum local 
do mundo fica sem alagar. Mas as obras vão dar fluxo à água, diminuindo os 
alagamentos. Queremos acabar com o sofrimento dos moradores. Estamos 
vencendo a fase de projeto e de licitação para que possamos dar a ordem de serviço 
daqui a alguns dias.  Renato Casagrande -  Governador

MACRODRENAGEM

As galerias serão executadas nas Avenidas Pedro Gonçalves Laranja, João Francisco 
Gonçalves e Avenida Primeira, e terão extensões de 950 metros e 2,5m x 1,5m, a 
Galeria Avenida Primeira/João Francisco Gonçalves e 570 metros de extensão e 
3,0m x 2,0m a Galeria Pedro Gonçalves Laranja. Já a galeria nas Ruas Fluviópolis e 
Brasilândia, terá a extensão de 500 metros, com seção dupla nas dimensões de 3,0 
m x 2,0 m. As obras serão executadas em três meses.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (26-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado de Habilitação da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020.
EMPRESAS HABILITADAS: STYLLO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
E I R E L I ,  C U C O  C O M E R C I A L , 
PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA e ATIVA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES EIRELI 
EMPRESAS INABILITADAS: CORRADI 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
e SÓ GRAMA PAISAGISMO 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. 
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600019.01.0006

Linhares-ES, 26 de outubro de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

COMISSÃO DE SAÚDE
Secretário de Estado da Saúde faz prestação de contas à 
Ales
O secretário da Saúde listou os projetos que estão em 
andamento pelo Governo voltados para a melhoria da saúde 
pública.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, 
apresentou, na manhã da última sexta-feira (23), à Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a 
prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020 da 
pasta, referentes aos meses de maio a agosto.
De forma on-line, a solenidade contou com a participação do 
deputado estadual Doutor Hércules (MDB), presidente da 
Comissão de Saúde da Casa; e de representantes do Ministério 
da Saúde (MS); do Ministério Público do Espírito Santo (MPES); 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo 
(OAB-ES); da Secretaria da Casa Civil; e entidades de Controle 
Social. Por cerca de mais uma hora e meia, o secretário 
apresentou números sobre financiamento, gestão de pessoas, 
auditorias, atenção à saúde e a participação e controle social. 
Além disso, mostrou indicadores da saúde, os projetos 
prioritários do Governo, as entregas realizadas neste período e, 
também, sobre dados e o trabalho realizado pela pasta para o 
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).
ENFRENTAMENTO À COVID-19 -  Em re lação ao 
enfrentamento à Covid-19, o secretário Nésio Fernandes 
mostrou os números da pandemia no Estado, assim como a 
importância do Mapa de Risco, os dados assistenciais e o 
Programa "Leitos para todos", com o fortalecimento da rede 
hospitalar estadual. Fernandes apresentou ainda dados sobre a 
gestão orçamentária e financeira, e projetos e ações ao longo 
desses quatro meses. “Na estratégia de enfrentamento à Covid-
19, o Espírito Santo tem um destaque muito importante. Temos 
um Estado campeão na gestão pública de transparência das 
informações epidemiológicas, de compras, dos dados e, 
também, prêmios de primeiro lugar no País na gestão durante a 
pandemia. Temos, hoje, um importante legado que ficará na 
rede pública de saúde, do fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde como legado da estratégia do Governo Estadual”, 
informou o secretário, que também salientou: “No ápice da 
pandemia a compra de leitos representou 16% do total de leitos 
que foram disponibilizados à Covid-19”.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (26-10-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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