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Governo do Estado assume o Hospital Infantil de Vila Velha
O motivo é o descumprimento de obrigações contratuais com risco 

iminente de interrupção nos serviços do hospital por falta de 
insumos.

Em Portaria publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado, no último 
domingo (21), o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, passou a 
gerenciar o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), o 
Infantil de Vila Velha, das 00h de ontem (22) até o final da vigência do contrato 
com o Instituto Gnosis, no dia 02 de março. Trata-se de uma intervenção no 
Contrato de Gestão Emergencial nº 002/2020, nos termos previsto na Lei de 
Organizações Sociais. O motivo é o descumprimento de obrigações contratuais 
com risco iminente de interrupção nos serviços do hospital por falta de insumos 
hospitalares. Além disso, desde o final de dezembro de 2020, o cargo de Diretor 
Geral da unidade está vago, caracterizando o abandono da gestão da unidade 
por parte da OS. Diante disso, a Secretaria assumirá a execução dos serviços 
para garantir a assistência à população capixaba e cumprimento do 
compromisso das obrigações com os empregados do Hospital. Ainda, segundo a 
Portaria, fica nomeada como interventora a diretora geral do Hospital Estadual 
Infantil Nossa Senhora da Glória, Thais Regado, que passará a acumular a 
função de diretora geral do Himaba. A Secretaria da Saúde aguarda a 
finalização do processo de chamamento público para a escolha de uma nova 
Organização Social, que já está em andamento, em fase de análise de propostas 
de cinco OSS para o gerenciamento futuro da unidade. COLABORADORES DO 
HIMABA - O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, junto com os 
subsecretários de saúde Quelen Tanize Alves da Silva e Gleikson Barbosa, 
reuniu-se no último domingo (21) com colaboradores do Hospital Geral e 
Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba) para explicar sobre o processo de 
intervenção e o andamento dos trabalhos para os próximos dias. As reuniões 
aconteceram em três momentos, com a participação de coordenadores 
administrativos e assistenciais; com os médicos da unidade; e representantes 
de empresas terceirizadas. A diretora geral do Hospital Infanti de Vitória, Thaís 
Regado, nomeada como interventora do Himaba, e que passará a acumular a 
função de diretora geral da unidade, também estava presente durante as 
reuniões e destacou a importância do trabalho colaborativo. “Conto com vocês 
para que haja continuidade no trabalho assistencial. Vamos juntos manter o 
serviço”.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Governador se reúne com presidente do Senado Federal
Renato Casagrande, se reuniu com o presidente do Senado Federal, 

Rodrigo Pacheco, na manhã de ontem (22), em Brasília (DF)
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu com o presidente 
do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na manhã de ontem (22), em Brasília (DF). 
O encontro tratou dos esforços coletivos para aquisição de novas doses da vacina 
contra o novo Coronavírus (Covid-19) e também sobre investimentos na malha 
ferroviária do Estado. Os senadores capixabas Rose de Freitas e Fabiano 
Contarato acompanharam a reunião. De acordo com Casagrande, o objetivo da 
reunião foi somar esforços para a aquisição de doses, por meio do Fórum dos 
Governadores, para acelerar o Plano Nacional de Imunização. "O presidente 
Rodrigo Pacheco está muito envolvido no cronograma das vacinas, está ouvindo 
e tentando ajudar. O debate que estamos fazendo no Fórum dos Governadores é 
de ajudar, pois muitos governadores têm interesses em adquirir vacinas e 
colocar essas doses no PNI. O Governo Federal e o Ministério da Saúde querem 
que o PNI seja controlado por eles e não nos opomos a isso", relatou Casagrande. 
Segundo o governador, o interesse é em encontrar mais vacinas além das que já 
têm contrato com o Ministério da Saúde. Casagrande explicou que as doses 
compradas pelos governos estaduais seriam entregues ao Ministério da Saúde 
para que possa ser feita a distribuição a todos os Estados. Ainda na reunião, o 
governador e os senadores capixabas trataram sobre o Corredor Centro-Leste, 
uma demanda importante para o Estado, que teria sua malha ferroviária 
interligada com o restante do País, caso sejam realizados investimentos com a 
renovação da outorga da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). "Está em discussão a 
renovação da outorga da Ferrovia Centro Atlântica. É a maior malha ferroviária 
do Brasil e que faz a conexão do corredor Centro-Leste. Temos interesse em 
investimentos importantes para Goiás e, em especial, Espírito Santo e Minas 
Gerais, para que não fiquemos isolados da malha ferroviária nacional. Rodrigo 
Pacheco é mineiro, conhece bem nossa pauta e queremos que parte dos recursos 
da outorga seja alocada para fechar esses gargalos, aumentando assim a 
competitividade da ferrovia", comentou Casagrande.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-02-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Publicado edital para curso preparatório Pré-
Enem Digital

As inscrições começaram às 10 horas, da 
última sexta-feira (19), e seguem até o dia 

25 de fevereiro, de forma on-line
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, na última 
sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, o Edital 
nº 04/2021 do processo que estabelece as normas e 
procedimentos para o Pré-Enem Digital. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro, 
p o r  m e i o  d e s t e  l i n k :  h t t p s : / / f o r m s . 
gle/3hGprJwX9DRidRuc6. O curso estará disponível 
em formato on-line, por meio do programa EscoLAR, 
com aulas transmitidas ao vivo de forma síncrona, 
permitindo a interação entre alunos e professores. 
Os estudantes poderão optar por assistir às aulas 
presencialmente na escola, ou em suas casas na 
modalidade on-line. INSCRIÇÕES: As inscrições 
começaram às 10 horas, da última sexta- -feira 
(19), e seguem até o dia 25 de fevereiro, de forma 
on-line. Podem se inscrever os estudantes da 3ª 
série do Ensino Médio, matriculados no Ensino 
Regular; no Integrado à Educação Profissional 
(EMI); nas 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA); nos Centros e Núcleos Estaduais de 
Educação de Jovens e
Adultos (CEEJA/NEEJA), no ano de 2021; e os 
concludentes da 3ª etapa da EJA do ano de 2020. 
Para a classificação do candidato serão considerados 
os seguintes critérios: ter cursado os anos finais do 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ou equivalente, 
em escola pública; ter cursado todo o Ensino Médio, 
ou equivalente, em escola pública; ser cadastrado 
no Cadastro Único para Programas Sociais 
(CADúnico); e residir em região atendida pelo 
Programa Estado Presente em Defesa da Vida 
Também será considerada a reserva de vagas que 
obedecerá a distribuição de 30% para pretos, 
pardos e indígenas (PPI), 10% para pessoas com 
deficiência (PcD) e 10% para concludentes da EJA 
Ensino Médio 2020. Dúvidas: entrar em contato com 
a Gerência de Ensino Médio, pelo telefone (27) 
3636-7850.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-
0 2 - 2 0 2 1 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Sequenciador genômico irá 
detectar novas cepas da Covid-19
O valor do investimento estadual 
será de aproximadamente R$1,5 

milhão, em compra a ser realizada 
por licitação.

O ano de 2021 trará mais uma nova 
habilitação ao Laboratório Central de 
Saúde Pública do Espírito Santo 
(Lacen/ES). A Secretaria da Saúde 
(Sesa) iniciou, ainda no mês de 
fevereiro, o processo de compra para a 
aqu is i ção  de  um sequenc iador 
g e n ô m i c o  p a r a  i n t e g r a r  a o 
Laboratório.O equipamento permitirá 
conhecer toda a sequência genética de 
um agente patógeno, sejam vírus, 
bactérias, protozoários ou fungos. Para 
este cenário, com a pandemia do novo 
Coronavírus, o equipamento permitirá a 
ident ificação e mapeamento de 
possíveis novos genomas do SARS-
CoV-2 (Covid-19) que possam estar em 
circulação no Estado. “É uma aquisição 
valiosa, pois nos auxiliará a encontrar, 
de forma mais rápida, alterações e 
mutações do vírus SARS-CoV-2, a saber 
se é mais agressivo ou se tem 
resistência aos imunizantes, por 
exemplo”, destacou o coordenador do 
Lacen/ES, Rodrigo Rodrigues. O valor 
do investimento estadual será de 
aproximadamente R$1,5 milhão, em 
compra a ser realizada por licitação. A 
p r e v i s ã o  d e  e n t r e g a  é  d e 
aproximadamente três a quatro meses 
após realização da compra. Além disso, 
há previsão de recursos do Ministério da 
Saúde para a aquisição de mais 
equipamentos para sequenciamento. 
Segundo Rodrigues, a aquisição trará 
benefícios também para a identificação 
de outras doenças. “O sequenciador 
ajudará também em pesquisas de todos 
os demais agravos que o Lacen/ES 
realiza o processamento, além de 
auxiliar em pesquisas dentro do 
laboratório e assim que chegar, toda 
equipe passará por treinamento para 
colocarmos o equipamento em uso o 
mais rápido possível”, pontuou.
Fonte: Diário Oficial do estado do 
esp í r i to  Santo  (23-02-2021)  - 
D i s p o n í v e l  e m 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 042/2021, de 11/02/2021, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado de classificação 
das Propostas de Preços da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 019/2020.
EMPRESA DESCLASSIFICADA: ARACRUZ 
EXTINTORES LTDA ME.  Os autos 
encontram-se com vistas franqueadas. A 
Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0020.

Linhares-ES, 23 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A CONCORRÊNCIA  Nº 

011/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 042/2021, de 11/02/2021, 
torna público para conhecimento dos 
i n t e r e s s a d o s  o  r e s u l t a d o  d a 
CONCORRÊNCIA  Nº 011/2020, conforme 
abaixo:
Empre sa  Vencedo ra :  R IO  DOCE 
MINERAÇÃO LTDA EPP.
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0011

Linhares-ES, 23 de fevereiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL


