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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 09 de fevereiro de 2021, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000007/2021, Processo Administrativo Nº. 045884/2019, objeto: CONCESSÃO DE 
USO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS DENOMINADOS "QUIOSQUES", INTEGRANTES DO CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA CENTRAL E DA PRAÇA DA BARRA, DENOMINADA 
ANTÔNIO JACQUES SOARES, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, em atendimento a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 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, 21 de Janeiro de 2021.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo - IDAF torna público que fará realizar licitação sob 
a modalidade de “Pregão Eletrônico”, tipo menor preço, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA COLETA DE SANGUE E 
ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, 
conforme Processo nº 2020-H459Q, pelo site 
www.compras.es.gov.br.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 
14:00 horas do dia 25/01/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 04/02/2021 às 
10:00
Informações pelo e-mail cpl@idaf.es.gov.br
Vitória, 21 de janeiro de 2021.
Marta Maria Abaurre Quintão
Pregoeira CPPE / IDAFAlexandre Buaiz Neto, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 005, faz saber a quem possa inte-

ressar que, devidamente autorizado pela Azul, Porto e Itaú Seguros, venderá em Público Leilão, dia 22 de janeiro 
de 2021 (sexta-feira), às 12h, sito na Rodovia do Sol, Km 29 - Praia do Sol - Guarapari/ES, Veículos Sinistra-
dos: CG/18, QRD7249 (SUCATA); PALIO/05, MQG4214 (SUCATA); HB20/14, OYH6119 (SUCATA); FOCUS/10, 
MTT7A83, 8AFUZZFHCBJ402720; VOYAGE/09, MSR4H68 (SUCATA); YS/13, LLY3D18, 9C6KG 0650E0000771; 
CHEROKEE/11, ODD9E95 (SUCATA); BRAVO/13, OVI2I23 (SUCATA); GOLF/11, NSS1F45, 9BWAB41J3B4017275; 
206/08, MSC9D92, 9362AKFW98B069062; FOX/10, HOE8B78 (SUCATA); LANCER/15, PPH4H54, 93XSNCY4AG-
CF02333; CIVIC/12, ODK8556, 93HFB2650DZ202583; CROSSFOX/06, KZW5B56 (SUCATA); HB20/14, KWM8H49, 
9BHBG51CAFP332473; A4/12, OMB6G69, WAUAFC8K6DA054880; PALIO/13, OVE9D40 (SUCATA); SIENA/12, 
ODI1F65, 9BD197132D3013811; COROLLA/15, KRI9979 (SUCATA); CIVIC/06, JOT6474, 93HFA16807Z114540; 
CG/10, MTG4235 (SUCATA); CG/17, PPR0684, 9C2KC2200HR505440; PREMIO/93, GLG6249 (SUCATA); FIES-
TA/08, MSA8967 (SUCATA); PALIO/17, PPV1732, 9BD19627NH2302822; CRUZ/16, LSM6062, 8AGBN69S0 
HR121244; LEGACY/10, ODB2333, JF1BM5LC2BG022713; FIT/15, PJE0J69, 93HGK5840FZ256591; PUNTO/09, 
MSV8143 (SUCATA); GOL/14, OQV0046, 9BWAB45U1ET118264; YS/14, PPE0A39 (SUCATA); X6/13, FNJ4C06, 
WBAFG2107EL972150; JIMNY/18, KYX9391 (SUCATA); STRALIS/10, MTM9970, 93ZS2STH0A8808626; FIORI-
NO/09, HMQ5H00, 9BD255049A8864786; TIGUAN/10, OCW5227, WVGSV65N5BW527643; Z900/18, QRK9E78, 
96PZREB18KFS00119; SPIN/12, OED1963, 9BGJB75Z0DB133824; XR/12, ODM6876 (SUCATA). 

SAMU 192: Governador oficializa funcionamento na região norte
O investimento do Governo é superior a R$ 5 milhões, com a Central de Regulação 

das Urgências totalmente custeada pelo Estado
O Governo do Estado oficializou, ontem, o início do funcionamento do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU 192) na Região Norte de Saúde, que faz parte do programa “Samu para 
Todos”. Inicialmente, 11 municípios serão contemplados: Boa Esperança, Conceição da Barra, 
Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e 
Vila Pavão. Na mesma solenidade, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço 
para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem na Avenida Jairo Mendonça Bahia, em São 
Mateus. O investimento do Governo do Estado é superior a R$ 5 milhões, sendo que a Central de 
Regulação das Urgências será totalmente custeada pelo Estado. O Consórcio Público da Região 
Norte do Estado (CIM Norte/ES) é parceiro nesta iniciativa que faz parte do “Samu para Todos” (em 
conformidade com o Decreto Nº 4548-R, de dezembro de 2019). Os municípios de Água Doce do 
Norte, Barra de São Francisco e Ecoporanga serão contemplados na segunda etapa de implantação 
do serviço na região. O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, 
Gleikson Barbosa dos Santos, destacou que os serviços serão prestados 24 horas por dia, com o 
objetivo de auxiliar a sociedade em caso de risco à vida. “O SAMU 192 faz parte da Rede de 
Urgência e Emergência do Estado. É um serviço de socorro que funciona 24 horas, por meio de 
orientações, envio de unidade móvel e equipe capacitada para a realização do atendimento. Tem 
como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou 
emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte, realizando atendimentos 
em residências, locais de trabalho e vias públicas. A assistência pode ser solicitada por qualquer 
cidadão pelo número telefônico 192”, explicou. O superintendente de Saúde da Região, Edilson 
Monteiro, salientou que essa ampliação permite o maior alcance do atendimento pré-hospitalar à 
sociedade. “Essa expansão aumenta a cobertura dos serviços, levando o acesso do atendimento 
pré-hospitalar móvel de urgência para mais pessoas, e, consequentemente, contribuindo para 
diminuição de mortes e sequelas”, disse. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - Durante a solenidade de 
lançamento, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para as obras de 
pavimentação asfáltica e drenagem na Avenida Jairo Mendonça Bahia, localizada no bairro 
Residencial Park Washington, em São Mateus. A avenida dá acesso à unidade do Corpo de 
Bombeiros e à Estrada do Parque de Exposição de São Mateus. O investimento do Estado é de R$ 
2,5 milhões, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb). Serão construídos 13.142,92 metros quadrados de pavimentação, 5.077,66 metros 
quadrados de passeio com ladrilho podotátil, 7.253,80 metros de meio fio, 1.654,22 metros de rede 
de drenagem, 3.657,00 metros quadrados de sinalizações horizontais e 1.933 unidades de tachões 
reflexivos ao longo da avenida.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Estado inicia distribuição de doses para vacinação 
contra a Covid-19 

A Sesa encaminhou às doses da CoronaVac, do 
Instituto Butantan, às Regionais de Saúde para 

imunização da população-alvo
O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da 
Saúde (Sesa), deu início na última terça-feira (19) à 
distribuição das doses da vacina contra o novo 
Coronavírus (Covid-19). O Estado recebeu um total de 
101.320 doses, oriundas pelo Ministério da Saúde. A Sesa 
encaminhou às doses da CoronaVac, do Instituto 
Butantan, às Regionais de Saúde para imunização da 
população-alvo desta primeira etapa. As doses da vacina 
foram distribuídas nos seguintes quantitativos: 2.651 para 
Região Norte (São Mateus), 4.796 para Região Sul 
(Cacheiro de Itapemirim), 7.029 para Região Central 
(Colatina) e 17.260 para Região Metropolitana (Vitória). 
As Regionais Sul e Central receberam as doses no final 
da manhã da última terça-feira (19). Para a Central, os 
municípios seguirão um cronograma para a retirada com 
previsão de que todas as cidades recebam as doses até o 
final do dia de ontem (20). Já na Região Sul, todos os 
municípios já realizaram a retirada na Regional, em 
Cachoeiro de Itapemirim. Ainda nesta manhã foram 
distribuídas as doses de Vitória, Cariacica e Serra. O 
município de Vila Velha fez um pedido especial e foi até a 
sede da Vigilância em Saúde, na Capital, para retirar suas 
doses. Os demais municípios que compõem a Região 
Metropolitana deverão retirar as doses diretamente na 
Rede de Frio, da Sesa. POPULAÇÃO-ALVO - A 
vacinação no Espírito Santo teve início na última 
segunda-feira (18), em solenidade com a presença do 
governador Renato Casagrande e do secretário de 
Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O Estado segue o 
Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, com os 
grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que 
compreende às pessoas maiores de 60 anos residentes 
em instituições de longa permanência, pessoas maiores 
de 18 anos com deficiência residentes em Residências 
Inclusivas, indígenas aldeados e trabalhadores da saúde. 
Em relação aos trabalhadores da saúde, todos os 78 
municípios capixabas receberão o equivalente a 24% do 
número de profissionais que historicamente tomaram a 
vacina da gripe. Além disso, para a imunização deste 
público, foi pactuado e definido pelos municípios os 
trabalhadores da saúde a serem imunizados, os 
vacinadores de cada cidade, bem como aqueles que 
atuam na linha de frente no combate à Covid-19, como 
profissionais de UTIs e salas vermelhas dos Pronto 
Atendimentos, por exemplo. A imunização ocorrerá em 
duas doses, com intervalo de quatro semanas. Para a 
aplicação da segunda dose, o Estado realizará uma nova 
distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na segunda 
semana do mês de fevereiro. Além disso, de acordo com o 
Ministério da Saúde, o registro das doses aplicadas em 
todo o País – que será nominal/individualizado, por meio 
de CPF ou CNS [Cartão Nacional de Saúde]– deverão 
ser feitos no sistema de informação que será 
disponibilizado em breve no portal https://opendatasus. 
saude.gov.br/. Está prevista para esta primeira fase, a 
imunização do público idoso acima dos 75 anos não 
institucionalizados, em conformidade com os cenários de 
disponibilidade da vacina.
onte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-01-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br

SEDH e Instituto João XXIII se reúnem 
com jovens e coletivos

O encontro teve objetivo de conhecer os 
proponentes contemplados e também 

apresentar o cronograma de execução do 
projeto

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e o 
Instituto João XXIII se reuniram com os coletivos e 
jovens selecionados no projeto JuventudES 
Emergencial, na última semana. O encontro teve 
ob j e t i vo  de  conhece r  o s  p r oponen te s 
contemplados e também apresentar o cronograma 
de execução do projeto. O JuventudES 
Emergencial selecionou 93 projetos de jovens e de 
coletivos juvenis desenvolvidos em seus 
territórios, que se inscreveram no edital. Agora, os 
proponentes estão na fase de readequação dos 
projetos a partir da avaliação da comissão 
responsável, para então começarem a receber os 
recursos para execução. Eles irão receber prêmios 
de R$ 1 mil e R$ 3 mil, de acordo com o eixo no qual 
foram selecionados. O período de execução dos 
trabalhos começa em fevereiro e vai até o início de 
março. Foram dois dias de reuniões com os 
p roponen tes ,  sendo  um de les  com os 
contemplados que estão inseridos no Instituto de 
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 
(Iases). JUVENTUDES EMERGENCIAL - A ideia do 
projeto surgiu depois que a SEDH percebeu que 
grupos de jovens em todo Estado têm se 
mobilizado para articular e organizar diferentes 
formas de contribuir com seus territórios durante a 
pandemia: distribuição de cestas básicas, de 
materiais de higiene e limpeza, crédito em bancos 
comunitários, redes de trocas de experiências e 
compartilhamentos de informações, entre outras 
ações. Essa participação solidária mostra a 
necessidade e a força de atuação das juventudes, 
ass im como ressalta sua l iderança nas 
comunidades em momentos de dificuldades. Os 
projetos foram selecionados por meio de edital, 
que foi lançado pelo Instituto João XXIII em 
parceria com a SEDH. Todos são executados em 
municípios que fazem parte do Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida, do Governo do 
Estado. ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 
- O Projeto JuventudES Emergencial está no eixo 
de Proteção Social do Programa Estado Presente 
em Defesa da Vida. Tem como objetivo
 minimizar os impactos sociais e econômicos 
decorrentes da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19), por meio da promoção da autonomia 
juvenil, e é executado como parte do projeto 
“Estado Presente: Segurança Cidadã”, em uma 
parceria entre o Governo do Estado do Espírito 
S a n t o  e  o  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e 
Desenvolvimento (BID). O Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida tem como objetivo 
reduzir os índices de violência e criminalidade, com 
foco especialmente em crimes letais, além de 
reduzir a vulnerabilidade da juventude à violência. 
Ele foi retomado no início de 2019 com o eixo 
policial, e em setembro do mesmo ano foi lançado 
o eixo de Proteção Social.
O Juventudes Emergencial é um projeto super 
importante. Ele articula a execução de atividades 
em um aspecto bastante diverso, estamos 
atendendo jovens e coletivos no contexto dos 
territórios e também os atendidos pelo Iases. As 
ações e as atividades que serão desenvolvidas vão 
fortalecer o público jovem na mesma medida em 
que apresentarão as ações que este público 
desenvolve. Geovanni Lima - Assessor especial
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 2 1 - 0 1 - 2 0 2 1 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br

Estado começa a receber 
compensações da Lei 

Kandir
Entre 2020 e 2037 o 
Governo Federal irá 

repassar R$ 58 bilhões 
para estados e 

municípios
O Governo  do  Es tado 
recebeu, ontem, R$ 115 
milhões do Governo Federal 
a título de compensação 
pe la  Le i  Kand i r.  Es te 
pagamento é relativo ao ano 
de 2020 e a expectativa é 
que ainda este mês chegue 
a parcela que diz respeito a 
janeiro de 2021, equivalente 
a R$ 11,99 milhões. Ao 
longo de 2021 o Estado 
d e v e  r e c e b e r  R $  1 4 4 
milhões. 
Fonte: Diário Oficial do 
estado do espírito Santo 
(21-01-2021) - Disponível 
em https://ioes.dio.es.gov.br
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