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PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 01/2021

ID: 2021.024E0700001.01.0001

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo menor preço por lote, no dia 20/01/2021, às 09:00 horas.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2021.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R. 233.

Dores do Rio Preto, 06/01/2021.
João Otávio da Silva Malaquias

Pregoeiro

COMUNICADO
VIA MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ nº 36.761.989/0001-60, 
torna publico que OBTEVE da SEMMA, através do processo 13.989/2020 as licenças LMP e 
LMI, para atividade de condomínio multifamiliar vertical, na localidade de Avenida 
01/Alameda 01, lote 01 da SQ2 loteamento Jardim Laranjeiras – Manguinhos, Distrito de 
Carapina – Serra – ES.

SAÚDE
Aebes inicia a gestão do Hospital Estadual de Urgência e Emergência

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória, passou a ser 
gerenciado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – Aebes desde o último 18 
de dezembro, em caráter emergencial por 180 dias, por meio de contrato de gestão com a 
Secretaria da Saúde (Sesa). Desde então, a unidade vem conquistando importantes resultados 
após melhorias nos fluxos e processos. Uma das principais mudanças está relacionada ao fluxo 
do Pronto Socorro, onde o atendimento está sendo reestruturado por meio do 
redimensionamento da área física, para proporcionar uma assistência segura aos pacientes, 
seguindo a metodologia do projeto "Lean nas Emergências", do Ministério da Saúde. Com o 
método "Lean", o Hospital consegue reduzir a burocracia ,retrabalho e gastos, com isso, 
melhorar o acesso, aumentar giro de leito dos pacientes, a satisfação e controle de riscos.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (06-01-2021) - Disponível em 
https://www.jusbrasil.com.br/home

COMEMORAÇÃO
Parque Estadual Pedra Azul completa 30 anos e realiza lives

O Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins, comemorou 30 anos no último domingo (03). Para celebrar o 
aniversário da Unidade de Conservação (UC), que contém um dos cartões postais mais bonitos do Espírito Santo, serão 
realizadas duas lives, durante esta semana, no Instagram, perfil do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Iema) e dos demais órgãos do Sistema de Meio Ambiente do Governo do Estado.Hoje (06), a partir das 18 
horas, será realizada a live com o tema “Causos e histórias dos 30 anos do Parque Pedra Azul”, com o guarda florestal 
José Bellon, conhecido popularmente como “Guarda Belo”. Ele trabalha desde 1985 na Pedra Azul e vai bater um papo 
com o gestor do parque, Rodolpho Torezani, e contar os “causos” que encantam os turistas que passam por lá. Já amanhã 
(07), é a vez de lançar a versão digital do livro “Preservando nosso quintal”, escrito por Lauro Narciso, com apoio do 
servidor do Iema que atua no parque, Leonardo Brioschi. A obra trata da biodiversidade da UC e da importância de 
preservá-la e, em breve, será distribuída, em versão impressa, para a comunidade do entorno. A área onde está o 
conjunto rochoso de Pedra Azul, devido à beleza cênica e biodiversidade, além da ameaça de quase ter sido minerada 
para a construção da BR-262, foi declarada pelo decreto nº 312, de 31 de outubro de 1960, como Reserva Florestal de 
Pedra Azul, tornando-se uma área protegida. Em 1991, foi nomeada para Parque Estadual Pedra Azul.Esse é um dos 
Parques mais visitados no Estado, principalmente no período de inverno, quando os visitantes vão em busca do clima frio 
e das belíssimas paisagens das montanhas.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (06-01-2021) - Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/home

COMUNICADO REFERENTE A 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, que fica determinado para o 
dia 08/01/2021 às 13:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada a 
Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, 
Linhares-ES, a abertura dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS”. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600017.01.0007.

Linhares-ES, 06 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

COMUNICADO 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 
interessados, que fica determinado para o 
dia 08/01/2021 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”. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0500001.01.0030.

Linhares-ES, 06 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL


