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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MÁXIMA LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Q, 135, Quadra 76-A, Lote 001, Rosário de Fátima, 
Serra-ES, CEP 29.161-124, CNPJ 24.541.208/0001-86, NIRE 32201854836, representada por DANIEL DA SILVA, 
convoca os sócios para comparecimento em reunião, a ser realizada na sede da sociedade, no dia 22 de fevereiro de 
2021, às 08:00 horas (primeira convocação), caso não tenha quórum deliberativo, a segunda convocação fica 
estabelecida para o mesmo dia, às 08:30, ocasião em que serão deliberados os seguintes temas:

1) Alteração do contrato social, a ser estabelecida na forma prevista do Capítulo II do Contrato Social, com dissolução 
parcial da sociedade e exclusão de sócio minoritário, seguindo-se os seguintes pontos: a) Dissolução parcial por quebra 
do affectio societatis, deliberando sobre saída forçada do sócio Luis Carlos Trevine; b) Definições decorrentes da 
aprovação ou não da dissolução parcial.
 
Fica facultado ao sócio Luis Carlos Trevine o direito de manifestação, na forma da Lei, assegurando-se assim o direito de 
defesa previsto em Lei e no Contrato Social.
 
Sem mais para o presente.
 

 
DANIEL DA SILVA

Administrador

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 08 de fevereiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2021, Processo Administrativo Nº. 036192/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
HABITAÇÃO E TRABALHO. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 20 de janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

HEABF: Hospital realiza primeira captação de córneas de 2021 O Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria 
(HEABF) realizou a captação após o consentimento dos familiares

Na última sexta-feira (15), o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF) realizou a primeira captação de córnea de 
2021. A doação foi realizada após consentimento dos familiares de uma paciente de 68 anos. A córnea é um tecido 
transparente que fica na parte da frente dos olhos. Se a córnea se danifica por doenças, lesões ou infecções o paciente pode 
ter a visão afetada definitivamente, sendo necessário o transplante do órgão doente pelo sadio. Existe uma fila única em que 
todos os possíveis receptores estão cadastrados, portanto, quando a família autoriza a doação, o órgão vai para o primeiro 
dessa fila. No caso das córneas, com apenas um doador dois receptores podem ser beneficiados. O diretor do HEABF, João 
Luiz Dorneles falou sobre a captação. “É muito gratificante ver o envolvimento da equipe no cuidado com os pacientes. Poder 
fazer a pessoa enxergar novamente ou pela primeira vez é algo indescritível. Ver as cores, os olhos de outras pessoas, o 
sorriso de uma criança, de uma mãe, esposa, filhos, não tem preço. E certamente hoje será mais um dia especial para todos 
nós, pois fizemos a diferença em um mo mento tão conturbado mundialmente. E a esses familiares resilientes meus sinceros 
agradecimentos e parabenizo a equipe HEABF”. No Brasil, o transplante só acontece com a autorização de um familiar do 
doador. Por isso, é fundamental falar com a família sobre o desejo da doação. A doação de órgãos só acontece após 
autorização por escrito de um familiar.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

Governo entrega smartphones a PMES e agentes do Detran|ES
Essa é uma entrega ligada ao plano de reestruturação das forças de segurança, no escopo do programa Estado Presente
O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), realizou, ontem (19), a entrega 
de 425 smartphones à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e 30 para agentes de fiscalização do órgão de trânsito, provenientes de 
um convênio assinado em junho de 2019, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, que contratou o Sistema Global de Registro 
de Infrações. Para que os policiais militares e os agentes de fiscalização do Detran|ES possam utilizar o sistema, que engloba o serviço 
de talonário eletrônico, boletim de acidentes de trânsito e inteligência artificial, foram entregues os celulares que contam com plano de 
telefonia e internet. Cada linha telefônica terá o custo mensal de R$ 31,86 por mês. Essa é mais uma entrega ligada ao plano de 
reestruturação das forças de segurança, no escopo do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Já haviam sido entregues 192 
smartphones para o BPTran, 285 para uso dos policiais militares que fazem também o papel de agentes de trânsito e 181 estão 
emprestados para a Secretaria da Saúde (Sesa) realizar o inquérito sorológico do novo Coronavírus (Covid-19). No total, foram 
disponibilizados pelo Detran|ES 1.113 smartphones para a fiscalização de trânsito nos municípios capixabas. O secretário de Estado 
da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou a importância dessa entrega e das parcerias realizadas 
com o Detran|ES. “Já foram grandes entregas provenientes da parceria entre a PMES e o Detran|ES, que agradeço na pessoa do 
diretor Givaldo Vieira. Recentemente, em dezembro, equipamos o BP Tran com motocicletas, veículos, drones entre outros 
equipamentos. Agora, estamos melhorando a comunicação e a velocidade nas ocorrências de trânsito. Ainda temos o cerco inteligente 
sendo construído. Assim o governador Renato Casagrande nos pediu e orientou. Sempre com entregas e investimentos nas 
instituições”, afirmou Ramalho. O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, pontuou que, além de possibilitar ao agente de trânsito ter 
acesso aos dados do condutor e do veículo no momento da abordagem, o sistema e os aparelhos disponibilizados também contribuem 
para orientar as políticas públicas de segurança de trânsito. “Como os dados estatísticos são computados automaticamente, servem de 
base, de uma maneira mais rápida e fidedigna, para o planejamento da atuação, da fiscalização e também do poder público para a 
redução de acidentes. Esse sistema moderno, que também está sendo utilizado pelas Guardas Municipais que o Detran já treinou, é 
mais um passo do Governo do Estado para acabar com o papel nos processos de infrações e penalidades”, frisou Givaldo Vieira.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (20-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000005/2021, Processo Administrativo Nº. 037416/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE 
FERRAMENTAS E MATERIAIS DE TI, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Edital pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, 
E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 20 de janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial


