
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 26/01/2021(27) 3334-1737 / 99818-0223

Terminal Itaparica volta a operar nesta segunda-feira
Ao todo, foram investidos cerca de R$ 12,2 milhões na reconstrução do espaço

O Novo Terminal Itaparica retoma suas operações nesta segunda-feira (25), com 39 linhas de 
ônibus que vão atender a 40 bairros do município de Vila Velha, em especial, a Região V com 
25 bairros atendidos. O local estava fechado desde julho de 2018 por conta de problemas na 
estrutura do telhado e volta a funcionar totalmente remodelado, com design e materiais 
modernos. A inauguração do Terminal Itaparica ocorreu na tarde da última sexta- -feira (22), 
em solenidade que contou com a presença do governador Renato Casagrande, além de 
autoridades e lideranças comunitárias da região de abrangência do terminal. A estrutura do 
telhado é revestida com membranas tensionadas na nave principal e em duas marquises para 
proteção dos usuários que forem embarcar nos coletivos. Com o retorno do funcionamento do 
Terminal Itaparica também está sendo criada uma linha, a 552 - T. CAMPO GRANDE/T. 
ITAPARICA VIA ROD. LESTE OESTE, que fará o percurso pela Rodovia Leste-Oeste, diminuindo 
o tempo de integração entre os dois terminais. A linha já começa a operar nesta segunda-
feira. Também as linhas 581, 582, 585 e 593 passarão a fazer itinerário pela Rodovia Leste 
Oeste. Todas as linhas que retornam para Itaparica foram reprogramadas para ajustar 
horários aos itinerários e, assim, manter a frequência de partidas, tanto dos terminais quanto 
nos bairros. Também integrarão no T. Itaparica, linhas procedentes de bairros de Cariacica, da 
região que compreende Campo Grande, Castelo Branco, Jardim Botânico, Padre Gabriel, entre 
outros. A nova linha 552 vai do T. Campo Grande para o T. Itaparica, e iniciará com uma frota 
operante de quatro ônibus, programados para realizarem 40 viagens em dias úteis, 
significando uma capacidade de atendimento estimada de 1.300 passageiros, que terão um 
deslocamento mais rápido entre os municípios de Cariacica e Vila Velha, com integração entre 
os Terminais de Campo Grande e Itaparica. Quando a operação precisou ser transferida para o 
T. Vila Velha, três linhas foram suspensas (já existiam linhas em Vila Velha com o mesmo 
itinerário). Agora, as linhas 611, 656 e 661 voltam a operar no novo T. Itaparica. Também as 
linhas que hoje fazem ponto final ao lado do Boulevard Shopping, voltam a parar no terminal. 
Ao longo da semana, agentes da Ceturb-ES vão monitorar a operação e fazer os ajustes que 
eventualmente necessitem ser aplicados. Bairros atendidos: Araçás, Ulisses Guimarães, João 
Goulart, Vale Encantado, Nomília, Barra do Jucu, Balneário Ponta da Fruta, 23 de Maio, Ponta 
da Fruta, Parque Residencial Terra Vermelha, Interlagos, Itaparica, Cidade da Barra, Praia das 
Garças, Jóquei de Itaparica, Riviera da Barra, São Conrado, Aeroclube, Santa Paula I, Santa 
Paula II, Retiro do Congo, Darly Santos, Pontal das Garças, Recanto da Sereia, Praia dos 
Recifes, Guaranhuns, Morada da Barra, Nova Itaparica, Barramares, Jabaeté, Praia da Costa, 
Itapoã, Divino Espírito Santo, Ibes, Brisamar, Jardim Colorado, Novo México, Praia das 
Conchas, Recanto dos Pássaros, Vila Nova, Morada do Sol e Praia do Sol.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2021

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  , licitação 23 de fevereiro de 2021
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 002/2021, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para execução de serviços 
de cercamento e instalação de placas em 
diversas áreas do Município de Linhares-
ES. O edital e seus anexos estarão à 
disposição no site oficial do Município, no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da 
Prefe i tura Munic ipa l  mediante o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais). Cód. CidadES Contratações: 
2021.042E0600024.01.0001.

Linhares-ES, 25 de janeiro de 2021
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 001/2021

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  , licitação na 08 de março de 2021
modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 001/2021, do tipo melhor técnica 
e preço, objetivando a contratação de 
empresa especializada, para execução de 
serviços relativos a elaboração do Plano 
Mestre para Requalificação Urbana do 
Município de Linhares, na Área 01 – Marco 
Zero, com 440.000,00 m². O edital e seus 
anexos estarão à disposição no site oficial 
do Município, no endereço eletrônico  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da 
Prefe i tura Munic ipa l  mediante o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais). Cód. CidadES Contratações: 
2021.042E0600024.01.0002.

Linhares-ES, 25 de janeiro de 2021
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Vacina contra a Covid-19 é aplicada em mais de 5 mil pessoas no Estado
Os dados são do Programa Estadual de Imunizações, da Sesa, referentes às vacinas aplicadas até as 15h da última 

quinta-feira (21)
A primeira dose da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19) já foi aplicada em 5.110 pessoas no Espírito Santo. Os dados são do 
Programa Estadual de Imunizações, da Secretaria da Saúde (Sesa), referentes às vacinas aplicadas até as 15h da última quinta-feira 
(21). As doses da CoronaVac, do Instituto Butantan, começaram a ser distribuídas pela Secretaria da Saúde na última terça-feira (19), 
para atender ao público-alvo definido pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI) na primeira etapa da fase 1 da campanha de vacinação. 
Os municípios da Região Metropolitana de Saúde realizaram, até o momento, a imunização de 1.223 pessoas; nos municípios da 
Região Sul foram 2.475; nos municípios da Região Central foram 644 vacinados; e os municípios da região Norte totalizaram 768 
pessoas imunizadas. A vacinação ocorrerá em duas doses, com um intervalo de tempo de quatro semanas. Para a aplicação da 
segunda dose, a Secretaria da Saúde realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na segunda semana do mês de 
fevereiro.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (25-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/
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