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EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000007/2021. TIPO DO CONTRATO: CONTRATO DE PROGRAMA. PROCESSO: 000161/2021. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro - Es. CNPJ: 15.626.810/0001-25.CONTRATADA(O): Consórcio 
Público Da Região Do Polo Sul. CNPJ OU CPF: 02.722.566/0001-52. ENDEREÇO:  Rua Siqueira Campos, 75 - Centro - Mimoso do 
Sul - ES - CEP: 29400000. OBJETO:Este Contrato de Programa tem por objeto estabelecer as condições e obrigações pelas partes 
signatárias, por meio da gestão associada de serviços públicos, visando a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, 
exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e 
Procedimentos de Saúde - TVSPS do CONSÓRCIO, a qual passa a integrar o presente contrato independente de transcrição, visando 
o apoio e diagnóstico de pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, bem como regulamentar o pagamento da prestação de 
serviços objeto do presente contrato. VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As 
despesas decorrentes da execução do presente contrato de programa, correrão por conta da dotação orçamentária constante no 
orçamento anual do CONTRATANTE, definido pela Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada exercício financeiro correspondente, a 
saber:- Projeto/Atividade: 11002.1030200312.065- Elemento de Despesas: 3.3.93.39.00000 - Fonte de Recursos: 
12110000000/12140000000 VIGÊNCIA: 19 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 
2021.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

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

Arboviroses apresentam sintomas semelhantes aos da Covid-19
Manifestações como febre, dor de cabeça, dores no corpo e diarreia podem indicar 

infecção por dengue, zika ou chikungunya
A Covid-19 apresenta alguns sintomas semelhantes a outras doenças que afetam a população do 
Espírito Santo. Manifestações como febre, dor de cabeça, dores no corpo e diarreia podem indicar 
infecção por dengue, zika ou chikungunya, dificultando, em alguns casos, o diagnóstico do novo 
Coronavírus. O vetor responsável pela transmissão dessas doenças, o Aedes aegypti, circula 
durante todo o ano, mas é no Verão que sua proliferação tende a aumentar. Isso ocorre devido às 
chuvas constantes e temperaturas elevadas, um ambiente perfeito para a reprodução do mosquito. 
Para evitar os surtos de arboviroses, é importante que toda a população esteja empenhada em 
eliminar os focos do inseto, com as seguintes ações: manter as garrafas de cabeça para baixo, 
escovar bem as bordas dos recipientes, colocar areia nos pratinhos de plantas, manter caixas 
d'água bem vedadas, entre outras medidas de prevenção. Além disso, todos devem estar atentos 
aos indícios de contaminações por qualquer vírus, buscando ajuda médica para receber o 
diagnóstico e auxílio correto. ANTICORPOS IGG EM AMOSTRAS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA - A 
Secretaria da Saúde, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo 
(Lacen/ES), realizou um estudo que detectou a presença de anticorpos IgG, específicos para SARS-
CoV-2, em amostras de infecções por arboviroses (dengue e chikungunya), referentes ao mês de 
dezembro de 2019. Durante a apresentação dos resultados da pesquisa, o coordenador- -geral do 
Lacen/ES, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, levantou a questão de o aumento de casos das arboviroses 
poderem dificultar o diagnóstico para a Covid-19.
“Isso traz uma contribuição importante ao Sistema Único de Saúde, uma vez que 
independentemente da existência do diagnóstico positivo para a arboviroses, deve-se sempre ser 
considerada, em especial no ano que se passou e neste que se inicia, a infecção pelo SARS-CoV-2, 
uma vez que ambas as doenças apresentam sinais e sintomas semelhantes.” Rodrigo Ribeiro 
Rodrigues Coordenador-geral do Lacen/ES
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Governador Casagrande anuncia início da vacinação contra Covid-19
O Espírito Santo receberá inicialmente 95.440 doses da vacina do Instituto 

Butantan, que serão destinadas aos grupos prioritários
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou para ontem o início da vacinação 
contra o novo Coronavírus (Covid-19), assim que as doses da vacina estivessem disponíveis. A 
previsão foi de que a primeira dose da CoronaVac fosse aplicada em profissional de saúde, às 17 
horas, no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, referência no tratamento de pacientes 
com a doença. Na manhã de ontem, o governador participou do ato simbólico de entrega das 
doses da CoronaVac, realizado no Centro de Logística do Ministério da Saúde, no Aeroporto de 
Guarulhos, em São Paulo (SP). No evento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que 
as vacinas chegariam aos estados ainda ontem. Após o ato solene, Casagrande e os demais 
governadores visitaram a câmara fria onde estavam estocadas parte das vacinas. Em seguida, a 
comitiva foi até a base aérea, de onde partem os aviões cargueiros da Força Aérea Brasileira 
(FAB) com as doses do imunizante para os estados. O Espírito Santo receberá inicialmente 
95.440 doses da vacina do Instituto Butantan, que serão destinadas aos grupos prioritários de 
vacinação, de acordo com o Plano Nacional de Imunizações (PNI). O uso emergencial da 
CoronaVac foi aprovado nesse domingo (17) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O público-alvo dessa primeira etapa da imunização contra a Covid-19 é formado por: 
trabalhadores da saúde da linha de frente no combate à doença; pessoas idosas residentes em 
instituições de longa permanência (institucionalizadas); pessoas a partir de 18 anos de idade 
com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas); e população 
indígena vivendo em terras indígenas.
“É um dia histórico para todos nós. Estamos acompanhando o carregamento das vacinas nos 
cargueiros que irão para os Estados ainda hoje. Chegando no Espírito Santo, vamos iniciar 
imediatamente a imunização dos capixabas, seguindo o Plano Nacional de Imunização. Estamos 
preparados para iniciar a vacinação imediatamente. Renato Casagrande – Governador”
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-01-2021) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
O r g ã o / E n t i d a d e : 
SESA/Superintendência Regional de 
Saúde de Colatina
PROC.2020-ZLV9Z
Objeto: Reg. de Preços para aquisição de 
Exames de Polissonografia para atender 
pacientes da SRSC
Valor estimado: R$300.000,00
A c o l h i m e n t o  d a s  p r o p o s t a s : 
20/01/2021 as 10 horas até 04/02/2021 
as 08:00 horas.
Abertura das propostas: 09:00 horas do 
dia 04/02/2021
Abertura da sessão pública: 09:20 
horas do dia 04/02/2021.
O certame será realizado por meio do 
Sistema SIGA, estando o edital disponível 
no endereço www.compras.es.gv.br.
Os interessados em participar da licitação 
deverão efetuar seu cadastro no Sistema 
SIGA, conforme instruções contidas no 
e n d e r e ç o 
www.compras.es.gv.br/cadastro-de-
fornecedores.
In f o rmações  a t ravés  do  ema i l : 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina, 19 de Janeiro de 2021.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

Seleção do Nossa Bolsa 2021 vai usar notas do Enem 
de 2015 a 2019

Serão ofertadas 1.021 bolsas em instituições de ensino 
privadas localizadas no Espírito Santo

O Governo do Espírito Santo vai garantir a realização do 
processo seletivo do Programa Nossa Bolsa para ingresso no 
ano letivo de 2021. Os alunos capixabas que já concluíram o 
Ensino Médio podem ingressar em um curso superior com as 
notas do Enem referentes aos anos de 2015 a 2019. Em 
transmissão ao vivo pelas redes sociais na última sexta-feira 
(15), o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou 
o lançamento da chamada pública do Nossa Bolsa 2021, 
ontem (18). Serão ofertadas 1.021 bolsas em instituições de 
ensino privadas localizadas no Espírito Santo. A maior parte 
das bolsas cobre o valor integral da mensalidade, sendo que 
apenas 39 bolsas são parciais. Os candidatos podem conferir 
o quadro total de vagas e faculdades nos anexos do edital 
que será publicado no site da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Os 
interessados devem ficar atentos ao cronograma do 
processo seletivo, que estará com inscrições abertas no 
p e r í o d o  e n t r e  2 5  e  2 9  d e  j a n e i r o ,  p e l o 
www.nossabolsa.es.gov.br. Para o diretor-presidente da 
Fapes, Denio Rebello Arantes, o Programa Nossa Bolsa é 
uma grande oportunidade para quem quer ingressar em um 
curso superior. “Os interessados têm uma série de diferentes 
graduações à disposição, que vão desde as engenharias até 
a área de saúde, passando por cursos, como Administração, 
Direito e Arquitetura”, disse. Segundo ele, a oferta das vagas 
está distribuída por diversas regiões capixabas para facilitar a 
vida dos cidadãos que moram no interior. A secretária de 
Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissional, Cristina Engel, participou da transmissão ao 
vivo e comentou sobre a importância de oportunizar 
conhecimento para a população. “Nós procuramos envolver 
o maior número possível de instituições de ensino, atingindo 
o Estado todo, na medida do possível, e as exigências para 
poder participar do programa são poucas. A única coisa que a 
gente exige em troca é que esse aluno, que foi contemplado 
com a bolsa, se dedique aos estudos”, observou. Cristina 
Engel também falou sobre a oferta das bolsas durante a 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que impacta o 
Estado. “Em época de pandemia, esse programa adquire 
uma importância ainda maior, porque é o tempo de as 
pessoas poderem se qualificar, se especializar, de se 
tornarem aptas para desenvolver atividades profissionais, 
inclusive em áreas que tem muita demanda de mercado. A 
bolsa de estudo vai possibilitar que os cidadãos possam ter 
sua formação superior e exercer uma profissão no mundo do 
trabalho, que está cada vez mais concorrido”, frisou. QUEM 
PODE? - O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em 
cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é 
dirigido aos estudantes egressos do Ensino Médio da rede 
pública ou particular, que estiveram na condição de bolsistas 
integrais. Para o processo seletivo deste ano, o candidato 
deverá ter realizado uma das provas do Enem aplicadas 
entre os anos de 2015 e 2019. Se o grupo familiar do 
candidato tem renda per capita de até um salário mínimo, ele 
poderá concorrer a bolsas integrais que correspondem a 
100% da mensalidade; se a renda per capita for de até três 
salários mínimos, o aluno poderá concorrer a bolsas parciais 
de 50%. O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o 
ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice 
de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara 
afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso 
informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para 
verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo 
Programa Estado Presente em Defesa da Vida.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-01-2021) 
- Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/

AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO  REFERENTE A 

CONCORRÊNCIA  Nº 010/2020
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 217/2020, de 10/12/2020, 
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  010/2020 , 
conforme abaixo:
Empresa  Vencedora:  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 : 
2020.042E0600008.01.0019

Linhares-ES, 19 de janeiro de 2021.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Covid-19: Estado recebe 1,5 milhão de seringas 
para vacinação

É previsto que cerca de dois mil profissionais 
estarão envolvidos no processo de imunização nas 

493 salas de vacinação
Chegou ao Estado na manhã do último sábado (16), a 
primeira remessa de 1,5 milhão de seringas que serão 
utilizadas para a imunização da população capixaba 
contra a Covid-19. O quantitativo faz parte de um total de 
6 milhões de seringas adquiridas pelo Governo do 
Espírito Santo e que serão entregues de forma fracionada 
nas próximas semanas. O governador Renato 
Casagrande e o secretário de Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes, estiveram presentes na entrega dos insumos. 
ESCOLTA DOS IMUNIZANTES - O esquema para a 
escolta das vacinas já está montado. De acordo com o 
secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social, coronel Alexandre Ramalho, a Polícia Militar fará a 
escolta das doses no local onde forem armazenadas e no 
translado para os municípios. “Está tudo alinhado para 
garantir a segurança onde elas estiverem, assim como, 
no momento da vacinação, que estaremos dando total 
proteção à população nos pontos de vacinação", disse. 
LOGÍSTICA PARA A VACINAÇÃO - Mesmo aguardando 
as definições finais do Ministério da Saúde em relação 
aos grupos prioritários que receberão as primeiras doses 
da vacina contra a Covid-19, e quando os imunizantes 
chegarão ao Estado, o Governo do Estado vem se 
preparando com a organização da logística para garantir 
a celeridade do processo. O Estado investiu na compra 
de 80 equipamentos de refrigeração que serão 
distribuídos aos municípios capixabas, e realizou 
adaptação nos caminhões frigoríficos e furgões das 
Regionais de Saúde com novo isolamento térmico e 
climatização. A Central Estadual de Rede de Frio da Sesa 
tem freezers negativos a menos 20ºC, enquanto as 
Centrais Regionais contam com equipamentos para 
armazenamento dos componentes, como câmara 
frigorífica. ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO - O 
Programa Estadual de Imunização está realizando 
capacitações on-line aos servidores municipais para a 
operacionalização da vacina em cada território, uma vez 
que os municípios são os executores das ações de 
vacinação, seguindo as políticas do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). Os municípios também poderão 
desenvolver estratégias de ações denominadas “extra-
muro”, ou seja, não apenas realizadas dentro da sala de 
vacinação na Unidade de Saúde. ARMAZENAMENTO 
DE VACINAS - O Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo (Idaf) disponibilizou para a 
Secretaria de Saúde (Sesa) uma câmara frigorífica e dois 
ultrafreezers, que poderão ser uti l izados para 
armazenamento de vacinas contra a Covid-19, inclusive, 
a temperaturas de até -86 °C, assim como da 
conservação de testes com amostras de swab. De acordo 
com o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, desde o 
início da pandemia, o Instituto tem tido a possibilidade de 
apoiar as ações do Governo do Estado no enfrentamento 
à doença.
“Recebemos um lote de seringas e agulhas para usar na 
vacinação contra a Covid-19. Acabou de chegar um 
caminhão com 1,5 milhão de seringas com agulhas. 
Compramos 6 milhões em outubro e o primeiro lote está 
chegando agora. O Estado já estava preparado e no mês 
que vem chega mais um lote. O Espírito Santo está 
totalmente preparado para a vacinação contra a Covid-19 
e a nossa angústia é com a vacina. Estamos ansiosos 
para que possa chegar logo. Ao que cabe ao Estado, 
estamos preparados. Renato Casagrande – Governador”
“Nosso objetivo sempre foi garantir a vacinação da 
população. Por isso, nos antecipamos e, desde outubro 
do ano passado, estávamos com um processo de 
compras finalizado para essa aquisição das 6 milhões de 
seringas. Atualmente, os estoques dos municípios 
contam com cerca de 800 mil unidades, e ainda temos um 
processo tramitando para a aquisição de mais de 10 
milhões de seringas. Ou seja, o Espírito Santo está mais 
que preparado para receber as doses da vacina e iniciar a 
imunização. Nésio Fernandes - Secretário da Saúde”
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (19-01-
2021) - Disponível em https://ioes.dio.es.gov.br/
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