
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 16/12/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

EXTRATO DE CONTRATO - 1° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 83/2020. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: PAMEG CONSTRUTOTA LTDA.  
CNPJ: 29.778.703/0001-27. ENDEREÇO: Rod. ES 185, N° 210, Subsolo, Santa Cruz, Divino de São Lourenço - 
CEP:29.590-000. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 6ª, conforme solicitado no 
Processo Administrativo nº 4336 de 07 de Dezembro de 2020.  VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência e o 
prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços n° 83/2020, para o dia 30 de Abril de 2021. DATA DA 
ASSINATURA: 15 de Dezembro de 2020

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

SÃO LUCAS
Aebes vai gerenciar Hospital Estadual de Urgência e Emergência

A nova OS será contratada em processo emergencial, pelo prazo de 180 dias, a partir do 
dia 19 de dezembro. O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, 
localizado no bairro Forte São João, em Vitória, passa a ser administrado pela Associação 
Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes). A nova Organização Social (OS) foi 
apresentada para as cooperativas médicas que atuam no hospital, na sede da Secretaria 
da Saúde (Sesa), na tarde da última sexta-feira (11). A nova OS será contratada em 
processo emergencial, pelo prazo de 180 dias, a partir do dia 19 de dezembro. O contrato 
“O Hospital de Urgência e Emergência Evangélica Beneficente Espírito Santencia é porta 
aberta e muito importante se (Aebes), Sirlene Motta de Carvalho, para a sociedade. 
Queremos que essa ressaltou a importância de contribuir com transição de organizações 
seja realizada o Estado e com a sociedade. “É um grande desafio assumir essa gestão. 
Mas, como instituição cristã, não poderíamos deixar de contribuir com o Estado e com a 
sociedade. A nossa missão é atender a todos com qualidade e segurança sempre”, 
informou Sirlene de Carvalho. Participaram da reunião a equipe de transição da Sesa, a 
subsecretária de Estado de Assistência à Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva; o diretor 
do Instituto Capixaba de Ensino. Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Fabiano Ribeiro 
dos Santos; o gerente da Gerência de Controle de Projetos Incentivados (Gecop), 
Ricardo Costa; os representantes da equipe de transição da Aebes; a superintendente, 
Sirlene Motta de Carvalho; a diretora da Central de Serviços Compartilhado, Vera 
Mantelmacher; o diretor-técnico do Hospital Evangélico de Vila Velha, Enrico Miguel 
Stucchi, e o gestor de Clínica do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Alexandre 
Luiz Bittencourt. De acordo com a subsecretária de Estado de Assistência à Saúde, 
Quelen Tanize Alves da Silva, a apresentação foi o início para pactuar e organizar a 
parceria com as cooperativas, com as equipes de transição da Sesa, da Aebes e 
representantes das cooperativas.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

017/2020
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 da TOMADA DE PREÇOS  Nº 017/2020, 
conforme abaixo:
Empresa Vencedora: ATIVA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES EIRELI EPP
A Comissão Permanente de Licitação informa ainda, que 
abre-se o prazo legal para interposição de recursos. Cód. 
CidadES Contratações: 2020.042E0600019.01.0006.

Linhares-ES, 15 de dezembro de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

BOLETIM
Espírito Santo apresenta variação positiva 

nas atividades turísticas
Além do estudo, foi disponibilizado ainda um 
painel interativo com as estatísticas conjunturais 
do turismo, atualizado trimestralmente. O 
Espírito Santo se mantém com o quarto menor 
recuo no volume de atividades turísticas no País 
no terceiro trimestre de 2020. A informação faz 
parte do Boletim da Economia do Turismo 
Capixaba divulgada, na última quinta-feira (10), 
pela Secretaria de Turismo (Setur) e pelo 
Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). De 
acordo com o boletim, as atividades turísticas no 
Espírito Santo registraram variação positiva de 
+46,2%, na comparação ao trimestre anterior, 
após duas quedas significativas devido ao 
impacto da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) no setor. No Brasil, foi registrado 
crescimento de +47,4%, enquanto o Sudeste 
exibiu variação de +43,7%.
No Espírito Santo, o recuo no volume das 
atividades turísticas, na comparação interanual, 
foi observado em todos os três meses do 
trimestre (-53,3% em julho/20, -41,7% em 
agosto/20,  -33,4% em setembro/20), 
mostrando que as medidas para contenção da 
pandemia atingiram intensamente as atividades 
do turismo. Para o secretário de Estado de 
Turismo, Dorval Uliana, o índice mantido pelo 
Espírito Santo demonstra que as ações realizadas 
pelo Governo do Estado para enfrentamento da 
crise foram positivas. Além do estudo, foi 
disponibilizado ainda um painel interativo com as 
estatísticas conjunturais do turismo, atualizado 
trimestralmente, permitindo o monitoramento 
das atividades econômicas do turismo e 
auxiliando o planejamento do setor. “O boletim e 
o painel contemplam informações como geração 
da renda, número de postos de trabalho por 
segmento do turismo, remuneração média dos 
trabalhadores, informalidade e formalidade no 
setor, saldos nas atividades turísticas por regiões 
turísticas e administrativas, além de bases de 
comparação com Brasil e Sudeste e a série 
histórica dos dados”, explicou o coordenador de 
Estudos Econômicos do IJSN, Antônio Ricardo 
Freislebem da Rocha. O setor turístico foi 
fortemente impactado pelos efeitos da pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19), especialmente 
no segundo trimestre deste ano. “O turismo foi 
um dos setores mais afetados pela pandemia da 
Covid-19 e pela impossibilidade de as pessoas se 
deslocarem. Há uma indicação que, do ponto de 
vista econômico, o pior já passou, com o segundo 
trimestre tendo sido o mais dramático. Ainda que 
t enhamos  eno rmes  desafios  ad i an te , 
especialmente com o recrudescimento dos casos 
da doença no Estado, os dados nos mostram que 
estamos caminhando numa trilha no sentido da 
e s p e ra n ç a .  C o m  a ç õ e s  p a u t a d a s  n o 
conhecimento científico, o Espírito Santo está 
avançando – comparativamente a outros estados 
– de forma mais positiva”, avaliou o diretor-
presidente do IJSN, Daniel Cerqueira. Fonte: 
Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-12-
2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

IMPACTOS COMÉRCIO EXTERIO
Porto de Vitória: Governo busca 
reduzir tempo de liberação de 

cargas
Uma das medidas discutidas foi a 
disponibilização de oito agrônomos e dois 
veterinários do Idaf para compor uma 
equipe técnica. O Governo do Estado está 
se mobilizando para minimizar os 
impactos gerados ao setor de comércio 
exterior, devido ao tempo de liberação de 
cargas que chegam no Porto de Vitória. 
Em decorrência da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) tem registrado déficit em seu 
quadro de servidores, o que tem refletido 
no tempo de liberação de cargas no porto 
capixaba. Na última quarta-feira (09), a 
pedido do governador do Estado, Renato 
C a s a g r a n d e ,  a  S e c r e t a r i a  d e 
Desenvolvimento (Sedes) coordenou 
uma reunião com a presença dos 
dirigentes da Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
(Seag) e do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo (Idaf), a fim de buscar alternativas 
para resolver a questão. Uma das 
medidas discutidas na reunião foi a 
disponibilização de oito para, juntamente 
ao Mapa, realizar as agrônomos e dois 
veterinários do Idaf atividades de 
fiscalização das cargas para compor uma 
equipe técnica que de origem animal e 
vegetal que chegam a auxiliar na 
fiscalização das cargas no Porto de 
Vitória, de forma a junto ao Mapa.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (15-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 
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 o 
resultado de Habilitação da CONCORRÊNCIA Nº 
008/2020.
EMPRESA INABILITADA: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA.
EMPRESAS HABILITADAS: N.G. ENGENHARIA LTDA, 
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA, JPR CONSTRUTORA 
LTDA EPP, ATIVA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES 
EIRELI, WVS CONSTRUTORA LTDA, DN CONSTRUÇÕES, 
TOPOGRAFIA E CONSULTORIA EIRELI, ARCEL 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CUCO COMERCIAL, 
PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, 
COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, 
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EIRELI e BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI ME. Os autos encontram-se com vistas 
franqueadas. A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal para 
interposição de recursos. Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0600024.01.0009

Linhares-ES, 15 de dezembro de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
Nº 018/2020
Órgão: Departamento de Edificações e de Rodovias do 
Espírito Santo – DER-ES.
Processo Edocs Nº: 2020-56T84 
Objeto: Contratação de empresa para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO DETALHADO DE ARQUITETURA E 
C O M P L E M E N TA R E S  D E  E N G E N H A R I A  PA R A 
RESTAURAÇÃO E REFORMA DO ANTIGO ARQUIVO 
PÚBLICO E QUE IRÁ ABRIGAR A GALERIA HOMERO 
MASSENA, LOCALIZADO EM VITÓRIA-ES.
Valor estimado: R$ 179.296,49 
Prazo de vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias 
corridos.
Abertura da Sessão Pública:     25/01/2020 
(segunda-feira) às 14:00h
Local da realização da sessão pública: Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes, nº 1501, Ilha de Santa Maria – 
Vitoria/ES (Auditório do DER-ES).
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h00 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no site do DER-
ES https://der.es.gov.br/licitacoes-2
Contato: (27) 3636.2009 - 4507, para esclarecimento de 
dúvidas cpl-edificacoes@der.es.gov.br 

Vitória/ES,15 de dezembro de 2020.
CPL-Edificações/DER-ES


