
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 18/01/2021(27) 3334-1737 / 99818-0223

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que está 
realizando o Processo de Inexigibilidade de Licitação 007/2018 - Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em firmar contrato 
para a prestação de serviços de Saúde em urgência e emergência, para operacionalização 
de pacientes do Pronto Socorro Municipal, conforme suas necessidades, abrangendo a 
função de Médico Acompanhante do Município de Ibatiba. O Edital poderá ser retirado 
diretamente no Setor de Compras, no horário das 08h00min às 11h00min e de 12h00min 
às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do 
e-mail: setordecomprasibatiba@gmail.com, mais informações: Tel.: (28) 3543 – 1411 
ou (28) 3543-1654. Nilcilaine Hubner Florindo – Secretária Municipal de Saúde, 
IBATIBA-ES.

Governador autoriza obras em Pinheiros e Pedro Canário
As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito 

Santo (DER-ES)
O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, ontem, o início das obras de pavimentação 
da estrada que liga São João do Sobrado à Rodovia Montanha/Pinheiros. Também foi autorizada a 
reforma da 3ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar, em Pedro Canário. As obras serão 
executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A agenda 
oficial também incluiu visitas a obras em andamento na região. Em Pinheiros, o Governo do Estado vai 
pavimentar a Rodovia ES-313, no trecho que se estende do entroncamento da ES-130 até São João 
do Sobrado, totalizando 20,70 quilômetros. A via será em pista simples, com acostamento de dois 
metros e calçada de 1,5 metro. Na área urbana de São João, o revestimento será de Pavi S. Também 
será construída uma ciclovia, com extensão de 1,4 quilômetro. Ao todo, serão investidos R$ 73 milhões 
com as intervenções. O diretor-presidente do DERES, Luiz Cesar Maretto, reforçou a importância da 
obra para os moradores. “São João do Sobrado é um dos poucos distritos da região que não tem sua 
via de acesso à sede asfaltada. É uma obra aguardada há muito tempo. Hoje, damos o primeiro passo 
para realizar esse sonho da população”, enfatizou. ESTADO PRESENTE - Em Pedro Canário, o 
governador do Estado assinou a Ordem de Serviço para obras de manutenção preventiva e corretiva 
da 3ª Cia. do 13º Batalhão da Polícia Militar. Os serviços que serão executados compreendem a 
substituição de pisos e esquadrias; demolição da laje existente e reconstrução do telhado para as 
viaturas locais; substituição da estrutura de madeira e telhas termo acústicas; revestimento e pintura 
das paredes; revisão da parte elétrica e manutenção das instalações hidrossanitárias. O valor do 
investimento é de R$ 314.948,14 e o prazo de execução é de 255 dias. As intervenções na unidade 
policial integram uma série de investimentos que o Governo do Estado está fazendo na área da 
Segurança Pública, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. As unidades da PMES 
em Linhares, Serra e Vila Velha também estão passando por obras de manutenção. Ainda no 
município, Casagrande visitou o local onde será instalada a base da Unidade do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), além das obras de revitalização da Lagoa Augusto 
Ruschi e do Centro Educacional Infantil Municipal (CEIM) Normilia Cunha dos Santos. A vice-
governadora do Estado, Jaqueline Moraes, também participou das solenidades: “Saúdo as várias 
mulheres eleitas nesta região como vereadoras e mulheres atuantes, com voz importante no Estado 
em defesa da sororidade. Quando o governador Renato Casagrande reconhece a mportância da 
igualdade de gênero na política, eu venho aqui, como exemplo personificado desse reconhecimento e 
de que apostamos na qualidade das políticas públicas, além da melhora na qualidade de vida das 
mulheres. Esta obra nada mais é que integrar desenvolvimento. E isto, nós sabemos aproveitar e 
valorizar”, pontuou.
Fonte: Diár io Oficial  do estado do espír i to Santo (15-01-2021) -  Disponível  em 
https://ioes.dio.es.gov.br

Seger apoia evento para criação de laboratórios de inovação
A iniciativa visa a promover a cultura inovadora ao estimular servidores públicos a 

desenvolverem laboratórios de inovação
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), por meio do Laboratório de Inovação na Gestão 
(LAB. ges), está apoiando e participará, entre os dias 29 e 31 de janeiro, do iLabthon. A iniciativa visa a 
promover a cultura inovadora ao estimular servidores públicos a desenvolverem laboratórios e unidades 
de inovação no âmbito do órgão onde atuam. O evento, coordenado pela rede Conexão Inovação Pública 
RJ, é gratuito e está com inscrições abertas até 27 de janeiro, pelo link bit.ly/ilabthon. O encontro virtual 
terá formato de maratona de imersão, nos moldes de um hackathon ou Techstars Startup Weekend. A 
competição entre as equipes contará com suporte de mentoria especializada realizada por vários 
laboratórios de inovação no setor público – incluindo o LAB.ges. A avaliação final dos projetos será feita 
por uma banca julgadora. O iLabthon utilizará a plataforma Discord e as transmissões ao vivo de 
palestras e comunicados serão feitas via YouTube. No encontro, serão realizadas pequenas palestras 
sobre cada uma das dimensões e mais um workshop de pitch (vídeo de até quatro minutos e 
apresentação em formato PDF). Todas as equipes que apresentarem projetos no iLabthon receberão um 
certificado de participação. As três melhores equipes receberão um certificado especial, além de prêmios 
adicionais.
“Estamos felizes por apoiar e fazer parte de um evento importante como o iLabthon. Na Seger, contamos 
com a equipe do LAB.ges, que desenvolve ideias criativas e coordena ações e programas inovadores, 
voltados não somente aos servidores da Secretaria, mas aos profissionais de diversos órgãos do 
Governo do Estado e de fora dele. A existência de laboratórios de inovação no setor público é essencial 
para que a gestão evolua. Lenise Loureiro - Secretária de Gestão e Recursos Humanos”
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-01-2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/
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