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AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

O Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, torna público aos interressados, que realizará CREDENCIAMENTO, 
objetivando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2022. DATA DA 
ABERTURA: 14/03/2022. HORÁRIO: 9h. LOCAL DA ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A 
integra do Edital se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes, podendo também ser 
obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES: 2022.039E0500001.17.0001

Jerônimo Monteiro-ES, 22 de fevereiro de 2022.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Estado disponibiliza vacina contra meningite C para adolescentes
A ação teve início na última segunda-feira (11) e acontecerá de forma temporária até o próximo dia 30 de junho

Em Nota Técnica encaminhada aos 78 municípios capixabas, a Secretaria da Saúde (Sesa) passou a disponibilizar a imunização contra a meningite C aos adolescentes de 13 a 19 anos ainda não vacinados. A ação teve início na última segunda-feira (11) e acontecerá de forma 
temporária até o próximo dia 30 de junho. A medida visa à melhoria na cobertura vacinal e também à proteção da população capixaba, uma vez que se trata de um dos públicos responsáveis pela manutenção da transmissão da doença. Esta é uma ação que conta com apoio das 
três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde: o Ministério da Saúde, a Sesa e as Secretarias Municipais de Saúde. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a imunização será feita 
com a vacina Meningocócica C conjugada durante a rotina das salas de vacinação, podendo ser administrada na mesma ocasião ou com qualquer intervalo de outras vacinas. “Os adolescentes deverão comparecer aos serviços de saúde municipais, mas também orientamos 
os municípios a realizarem ações extramuros. A vacinação deverá acontecer de acordo com a situação encontrada, pois receberão a dose aqueles adolescentes que ainda não foram vacinados”, informou Danielle Grillo. Em 2022, até a última segunda-feira (04), o Estado já 
havia confirmado nove casos de doença meningocócica, com quatro óbitos registrados, apresentando uma letalidade de 44,4%. Em 2021 foram quatro casos e três óbitos, e em 2020, cinco casos e três óbitos. A coordenadora ressalta também que, junto com a Nota Técnica, foi 
solicitado aos municípios o reforço quanto ao alcance da cobertura vacinal da meningocócica C em crianças e com a vacina ACWY (Conjugada) em adolescentes de 11 e 12 anos de idade. “É um momento muito importante para podermos imunizar as nossas crianças e 
adolescentes contra a meningite, que é uma doença grave e que pode levar a óbito, mas que tem na vacina melhor forma de prevenção”, reforçou a coordenadora.
MENINGO C E ACWY - Apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser a que compreende as crianças menores de um ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade. A única 
forma de controlar a doença meningocócica é manter elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil quanto em adolescentes. Nas salas de vacinação de todo o Estado as vacinas meningo C e ACWY estão disponíveis para aplicação de rotina. A meningo C é aplicada 
em crianças de até 10 anos de idade, sendo administrada em esquema de duas doses, aos três e cinco meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade. Além disso, para as crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a 
vacina nas idades indicadas, recomenda-se a administração de uma dose até os 10 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Já a vacina meningocócica ACWY (Conjugada) encontra-se disponibilizada para os adolescentes de 11 e 12 anos de idade. As vacinas meningocócicas C e 
ACWY também são ofertadas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). Fonte: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (14-04-2022) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

REQUERIMENTO DA LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
COMUNICADO

ASTRAL GRANDE VITORIA LTDA ME, torna público que REQUEREU da SEMDESU, através do Processo 
nº 65810/2021 a Licença LMS para a atividade de Imunização e controle de pragas urbanas; Serviço de 
pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 
(COD. 81.22-2-00, 01.61-0-01, 81.29-0-00), na localidade de Rua Geraldo Carlos de Souza, 780, 
Nossa Senhora da Penha, município de Vila Velha-ES. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES - UASG: 985661, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, para “Registro de Preços”, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, para AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES. DATA DA ABERTURA: 03/05/2022. 
HORÁRIO: 08h:30min. LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br. O Edital poderá ser 
retirado nos sites: www.jeronimomonteiro.es.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações adicionais podem ser obtidas 
via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÃO: 2022.039E0700001.02.0001

Jerônimo Monteiro-ES, 13 de abril de 2022.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES - UASG: 985661, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, para AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DATA DA ABERTURA: 04/05/2022. HORÁRIO: 08h:30min. LOCAL: Portal de Compras do Governo 
Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br. O Edital poderá ser retirado nos sites: www.jeronimomonteiro.es.gov.br e 
https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. 
(28) 3558-2917 e presencialmente.
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÃO: 2022.039E0700001.01.0001

Jerônimo Monteiro-ES, 13 de abril de 2022.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

REQUERIMENTO DA LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
COMUNICADO

ASTRAL GRANDE VITORIA LTDA ME, torna público que REQUEREU da SEMDESU, através do Processo 
nº 65810/2021 a Licença LMS para a atividade de Imunização e controle de pragas urbanas; Serviço 
de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente, (COD. 81.22-2-00, 01.61-0-01, 81.29-0-00), na localidade de Rua Geraldo Carlos de 
Souza, 780, Nossa Senhora da Penha, município de Vila Velha-ES. 

COMUNICADO

Centro de Serviços Automotivo 
Stelzer LTDA - ME, torna público 
que obteve da SEMDEC/SUB-MA 
Cariacica-ES, através do processo nº 
14001/2014, Licença LAC 17/2021, 
para Oficina de lanternagem e 
pintura, na localidade de R. São 
Vicente, 09, Alto Lage, Mun. de 
Cariacica/ES.

AVISO DE LICITAÇÃO
       
Pregão Eletrônico nº 004/2022.
Órgão/Entidade: Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – 
INCAPER.
Processo nº 2022-FK2JH
Objeto: Contratação de empresa especializada 
na realização de Colheita e Pós Colheita de café.
Valor estimado: R$ 213.824,88
Acolhimento das Propostas: 18/04/2022 às 8:00 
h – 03/05/2022 às 08:30 h.
Abertura das Propostas: 03/05/2022 às 08:40 h.
Abertura da sessão pública: 03/05/2022 às 
09:00 h.
IDTC/ES: 2022.500E0100013.01.0002
O certame será realizado por meio do Sistema 
Siga, estando o edital disponível no endereço: 
www.compras.es.gov.br.
Os interessados em participar da licitação 
deverão efetuar seu cadastro no sistema SIGA, 
c o n f o r m e  i n s t r u ç õ e s  c o n t i d a s  n o 
endereço:www.compras.es.gov.br/cadastro-de-
fornecedores
Contato:pregao@incaper.es.gov.br ou no Tel: 
27-3636-9839.

Marissol Passos Corrêa
Pregoeira/Incaper

RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
através da Comissão Permanente de Licitação de 
Obras torna público o resultado da análise e 
julgamento da Documentação de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA nº 01/2021, Proc. nº 
2020-6BHTL, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de 
engenharia consultiva para gerenciamento 
geral, elaboração de projetos e estudos técnicos, 
coordenação e fiscalização de obras para as 
edificações da rede estadual de Saúde, conforme 
descrito na planilha orçamentária e Projeto, 
Anexos ao presente Edital.
Todas  as  empresas  c lass ificas  fo ram 
consideradas HABILITADAS. 
Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para apresentação de recursos, 
conforme previsto no edital, item 11.  

I n f o r m a ç õ e s :  a t r a v é s  d o  e - m a i l 
c p l . o b r a s @ s a u d e . e s . g o v . b r  o u 
https://saude.es.gov.br/editais-3.
.

Em, 13 de abril de 2022.
José Rodrigues Nogueira
Presidente da CPL/OBRAS
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/04/2022 15:32:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GALHARDO PACHECO AREAS (ESPECIALISTA GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA EM SAUDE - GECORP - 
SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-3FKRT3
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