ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ NO 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

unicefí^

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021

O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Tomada de Preços.

OBJETO:'Contratação de empresa para' a prestação de serviços de Consultoria
Técnica Admiriistrativa nas áreas dé Licitações e Contratos para atender as diversas
secretarias do/Município de São João dos Patos - MA.

Local e Data do Credenciamento/da Entrega dos Envelopes e daíRealização da

Tomada de Preços: O credenciamento .-e'":p;'réGébímento dos envelopes de' habilitação e

proposta de rjreços serão no dia 15 de_fevèreirõ'de,2p

das 08:00 horas.

Editai: O•presente^éditai estará à/disposiçãoVdpSi interessados, nos seguintes
locais: Portal da Trans"párência' do .rhunicíplo:>\AWW.saolòáo'dospá^tos.ma.gõv.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. i Poder'áO>;Ser solicitado através > do e-maii:
cpísipmarSgmail.com, bem cómo ser retirado pessoàlménte hp Setor de Licitação, localizado
na Av. Getúliò Vargas, 135, Centro -CEP:-65-.665-000;São Jòãô dos Patos/MA.'

Maiores informações poderão ser obtidas aihda.pelo telefone. Fone:

2328/2219. '
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São Joãódòs.Pàtos - MÁ^-l9;déJáne1ro de 2021

Thuany
Secretária Mu
Po

Gomes

dministração
021;.

.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

(99) 3551-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

unicef(?íí

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto- aos autos do Processo Licitatório n° 01/2021, nà modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor Preço por Item, as publicações do Aviso
de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do

Maranhão e íomal de Grande Circulação' ho Estado do Maranhão.
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OBJETO:

Gòjitratação.. de empresa pám- Vxpfèstáção dé serviços de
Éònsultpna-TécnicaTAdministratiyavrias "áreas dè Licitações e
Contratos para.',atendér''as diversas'secretarias do; Município de
São Jòão dos Patos - MÀ>- -
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São João dos'Patos/MA,. em 25 déjaneiro de 2021.
'V'-'

SoMéneá'FOT^^o Ãíves de Sousa
•Presidente da CPL
Portaria n° 029/2021
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Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

Código ídentf/icodor; e82fe8bd8562766e4b75690dld3ecb4a

Código identificador: hfefe3fb9b2dh56573e560032d22dfec
PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO RAIMUNDO

DAS MANGABEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N» 01/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Consultoria Técnica Administrativa nas áreas de
Licitações e Contratos para atender as diversas secretarias do

Município de São João dos Patos - MA. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da

DECRETO N.a 001, DE 04 DE JAÍ^EIRO DE 2021.
DECRETO N.a 001, de 04 de janeiro defe\)21.
Dispõe sobre a publicação da Ata da Sesião Solene de

dos Vereadores, Eleição da Mesa Diretora oh £-ÍHnui'ãT(Ii4rii

de São Raimundo dasMangabeiras, para o

?'l|i I (j 'jl.'' | e

Posse de Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos em quinze de
novembro de 2020.

Tomada de Preços: O credenciamento e o recebimento dos

^

y

envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia 15
de fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:

O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, no
exercício de suas funções e no emprego regular de suas

www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
ww.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-

DECRETO

mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de
janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n" 001/2021.

Art.l.® - O presente Decreto visa efetivar a publicação da Ata
da Sessão Solene de posse dos Vereadores, Eleição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de São Raimundo das

prerrogativas legais,

Mangabeiras, para o biênio 2021 e 2022 e Posse de Prefeito e

Vice-Prefeito, eleitos em quinze de novembro de 2020.
Art. 2® • Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

Código identificador: 2b4d824d3cb5457fa7d44B5372d7cbac

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO

RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, Estado do Maranhão,

EXTRATOS DE CONTRATOS

em 04 de janeiro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE N» 1101001/2021. PARTES:
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da

Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ n®
06.089.668/0001-33, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA, e a empresa

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ
07.797.967/0001-95, ora representada por RUDIMAR BARBOSA
DOS REIS, CPF: 574.460.249-68 e RG 4.086.763-5, sediada na

Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - 10° andar, Campo
Comprido, Curitiba - PR. OBJETO: Contratação de empresa

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS

Código identificador: 92c20fl8d477337b30c9632b65b51bd3

PORTARIA N® 025, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de

pesquisa e comparação de preços praticados pela
Administração Pública, conforme especificações contidas no
Processo Administrativo de n" 0401007/2021, Inexigibilidade n»
002/2021 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal no
8.666/1993, suas alterações posteriores e demais normas

pertinentes á espécie. VALOR: O valor total a ser pago pela

PORTARIA N® 025, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o art. 158, I, da Constituição do Estado do
Maranhão e art. 76, II, da Lei Orgânica do Município.

contratação será de R$ 9.875,00 (Nove mil oitocentos e setenta

e cinco reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será

RESOLVE:

de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do Contrato.

As despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentárias: PODER: 02 PODER EXECUTIVO; ÓRGÃO: 03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE: SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO; 04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e

Funcionamento da Sec. de Administração; 3.3.90.39.00 - Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. SIGNATÁRIOS: Thuany
Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração,
portadora da cédula de identidade n® 0311460720061 SSP/MA
e do CPF n® 038.921.083-82, pela Contratante e o Sr.
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, CPF: 574.460.249-68 e RG

Art. 1® - Nomear HAROLDO JOSÉ BEZERRA, portador do
CPF n® 321.121.303-15, para o cargo comissionado de
Secretário Municipal Adjunto de Meio Ambiente, com efeitos
retroativos a 01 de janeiro de 2021.

Art. 2® - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO

4.086.763-5, pela contratada. Data da assinatura. 11 de janeiro

RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, Estado do Maranhão,

de 2021.

em 21 de janeiro de 2021.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

CERTIFICADO DIGITALWÉNTÊ-^
E C01.1CARIMBO DETEMPO

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA

itivw.famefn.orà.br

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
nascidos da Secretaria Municipal Assistência Social do Município
de São João dos Patos-MA, para o exercício de 2021. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propos
tas de preços e de habilitação serão no dia 12 de fevereiro de 2021,

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 01/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJE
TO: Contratação de empresa para a prestação
de Con-

a partir das 08:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposi
ção dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodospatos.ma.eov.br. site do TCE/MA:

sultoria Técnica Administrativa nas.iuHiffjc' Licitações

ontratos

para atender as diversas sv^tarias do Município

ão dos

Patos - MA. Local e Datai

os En-

www.tce.ma.eov.br/sacon. poderá ser solicitado através do e-mail:

velopes e da Realização da'

to e D

ct?lsinma@gmail,com. bem como ser retiradopessoalmente no Setor
de Licitação, localizado naAv. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas ainda pelo telefone,Fone: (99) 3551-2328/2219. São João
dos Patos-MA, 19dejaneiro de 2021. GéssykaRaflégia Lima Sousa
- Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n® 010/2021.

recebimento dosenvelopes d^ habilitação <

serão

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 08/2021.
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O
Município de SãoJoão dos Patos - Estado do Maranhão, por intermé
dio da Secretaria Municipal de Assistência Social, toma público, que
V.

SEGUNDA-FEIRA,25 - JANEIRO -2021

promovera licitação na modalidadePregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual
aquisição de umas funerárias e serviços de translado, para atender

as famílias carentes do Município de SãoJoão dosPatos/MA, parao
exercício de 2021. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos
Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento c o recebi
mento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão
no dia 12 de fevereiro de 2021, a partir das 10:30 horas. Edital:

no dia 15 dc fevereiro de

O presente edital estará à dís;

seguintes

locais: Portal daTransparênciaVlw ulUlúcipidKwww.saQióaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser
solicitado através do e-raail: cplsinma@,gmail.còm. bem como ser

retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getú
lio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone, Fone:

(99) 3551-2328/2219. São João dos Patos- MA, 19 de janeiro de
2021. Thuany Costade Sá Gomes- SecretáriaMunicipalde Adminis
tração - Portaria n° 001/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA

AVISO DELICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOSN® 001/2021CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 091/2020.A PRE

SIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS, ESTADO DO

MARANHÃO realizará, às09:30hs do dia 09 de fevereiro de 2021,

O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes
locais: Portal daTransparência do município: www.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.eov.br/sacoD. poderá ser

na sede da Prefeitura Municipal dc Timbiras/MA, situada ná Rua
José AntônioFrancis, n® 15, Centro,Timbiras/MA, (jEP 65.420-000.

solicitado através do e-mail: cnlsinma@gmail.com. bem como ser

licitação na modalidade Tomada dc Preços, no regime de Emprei
tada por MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando contratação

retirado pessoalmenteno Setor de Licitação, localizado naAv. Getú
lio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelotelefone, Fone:

de empresa especializada para construção de QUADRACOBERTA

POLIESPORTIVANO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, LARGO SETE

(99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 deJaneiro de
2021. Géssyka Raflégia Lima Sousa - Secretária Municipal de Assis

CASAS, CONVÊNIO N® 869588/2018, no Município de Timbiras/

tência Social - Portaria n® 010/2021.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São

tinentes à espécie. O Edital e seusanexos estãoà disposição dos inte
ressados nasede daCPL, no horário de08às 12hrs, para consulta gra
tuitamente ou adquirido mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00
(trinta reais). Informações adicionais no mesmo endereço. Timbiras/

João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria

MA, 20 de janeiro de 2021. Neila Melo Bezerra - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 09/2021.

Municipal deAdministração, toma público, que promovera licitação
namodalidade Pregão Presencial para Registro dePreços. OBJETO:
Registro de Preços para a Contratação deempresa (s)especializada
(s) era fomecimento sob demanda deMateriais de Limpeza e Higie
ne, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Mu

MA, na forma da LeiFederal n® 8.666/1993 e demais normas per

COMUNICAÇÕES
AUTO POSTO DANIELE LTDA- ME
CNPJ: 20.487.953/0001-33

nicípio deSão João dos Patos/MA. Local e Data doCredenciamento,
da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credencia
mento e o recebimento dos envelopes de propostas dc preços e de
habilitação serão no dia 12 de fevereiro de2021, a partir das 15:00
horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.

Aempresa Auto Posto Daniele Ltda - ME, OIPJ: 20.487.953/000133, torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio

saoioaodospatos.ma.eov.hr. site do TCE/MA: ^v^vw.tce.ma.gov•h^/
sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: CDlsÍDma@.gmail.com.

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE

Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença deOperação para
atividade deComercio Varejista deCombustíveis para Veículos Auto
motores, conforme Processo n® 8298/2021, localizado Rua Avarandado n® 02, Bairro Avarandado,Amarante do Maranhão —MA.

bem como serretirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE, toma público, que REQUE

na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos

REU junto à Secretariade Estado do MeioAmbientee RecursosNa

Patos/MA. Maiores informações poderão serobtidas ainda pelo tele
fone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de

turais - SEMA a Renovação daLicença de Operação para asativida
des de Fabricação de cimento, em 15 dejaneiro de 2021, conforme

janeiro de 2021. Tliuany Costa dc Sá Gomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n® 001/2021.

Processo 06514/2021 aser localizado naEstradadeAcesso à BR 135

Mód. I N° 1.500 Distrito Industrial Vila Maranhão, no município de
São Luís - Estado do Maranhão.

SAO LUÍS -
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Ultimas Notícias

Motorista reage e atropela dupla
de assaltantes em Imperatriz

Flocniz libera 2 milhões de doses da

vacina de Oxford; Maranhão receberá
48.500 doses

A vítima, condutor de um caminhão de entrega de bebidas, foi atingida por
dois tiros de raspão na cabeça

A Fundação Oswaido Cruz
(Fiocniz) e o Mlnlsiêrío da

comerciais do Imunlzanie. A

cargavinda daÍndiapas»u
por um processode análisede
seguraançadesde a madrugada.

Saúde liberaram a lista de doses

que serio enviadas acada estado
LUCIENE VIEIRA

isa vadna de Oxford. Todas as

S^undoo ministro daSaiTde,

Na sexta-feira (22), dois homens

regióesterão seus lotes enoegues
nestedomingo (24). O Maranhão

prioridade nessemomento para

utilizaram umamotocideu para

receberá 48 mil e SOOdoses.

o estado do Amazonas,por conta

assaltar um camlnhJo de entrega
de bebidas, na DR-OIO, prózlin] i
ponte Batia Grande, no munidplo

Oprimeiro catiegamento com 2

deImperatriz. Adupla atinou

e produzidasno InstitutoSerum,

em Manaus. A ddaoe vive um

colapso00sistemade saúdepor

de raspão o condutor com tirts

oaÍndia, dtegouao Riode
Janeiro na noite de sexta-feira

foi em direção aos suspeitosda

(22), depois que ogoverno
indiano autorizou asexportações

lemaiiva de assalto. Eles foram

VACtNA DE OXFORD:

atropelados peloveículo, indoa
ibito ainda no local da ocorrênda.

U caso aconteceu no final da tarde,

na altura do Itm267,5 da rodovia

jDupIa deespantes moirai a^s ser atropeladà em Imperauiz, mas antes adnu eatingiu omotorista do

{iamínhíp'dê,ira$piona,eabtça.„

^

'

BelIm/BrasíUa, na zona rural da

ddade de Imperatriz.O caminhão
era tuDVW/B.150, de cor branca.

Ire seguia no sentido deoescenle
3via(de Açailândia para

Imperatriz), Apósfazeralgumas
entregas, retomou com um

pouco da carga e com o dinheiro
atieadado.

parada ao motoristado caminhão,
que tentou seguirem frente,mas
foi atingido por dois disparosde

socorrido,enquantoos dois

rcvdiverna cabeça.O motorista

coiposforamrecolhidos pelo
Insiiiutt)Médicu Legal (IML). Os

tomouas providências Inldais.

assaltantes foram reconhecidos

ficoudesotieoudo, perdeuo

como sendo moradoresda re^o
do povoadoLagoa Verde,en
Imperatriz.A arma de um deles
foi encontradae recolhidapela

do ocoirido e confeccionará o

assaltantes era uma Konda/CG

a motocicleta, atiemessartdo os

150Utan, A dupladeuordemde

assaltantes ao solo. Os envolvidos

Mirim
Um motociclista moneu

após bater em um veíaüo,
emltapecuru-Mlritn. O caso

aconteceu porvoltadas21h3S,de

sexta-feira (22).Deacordo coma
PoliciaRodoviária Federal (PRF).
a colisão aconteceuoo Km 95.2
da BR 135.
A motocicleta era uma Hondaf

CG ISOUian. e o condutor dela
foi Identificado como Jean Carlos

Pereira dos Santos; ele moiieu no
local du acidente. Já o caminhão

envolvido era um VW N. de cor

branca,quecarregava galinlias.
O Inspetor da PRF Antonlo

Nobettoinfonnouqueo acidente
aconteceu em um eniruncamemo,

bem em frente á rodoviária de

itapecuiu-Mlrim. Nobmotambém
Informou queo mototisQ do
caminhãose evadiu,semprestar

Aococrfnda foiatendida por
uma equipe PRF da Unidade
Operadonal de Imperatriz,que

declarouaos policiaisiDdovIirias

controledo caminhão, queatingiu

em Itapecuru-

polida.

federais que,apdsseratingido,

Já a motoddeta tnilizadapelos

Motociclista
colide com
caminhão na
BR-135 e moire

motiEram no local.
O [Doioilsta do caminhão foi

fez os levantamentos do local
Boletim de Addente de Trânsito
- BAT, com todos os dados e
infotmacões da tentativa de assalto
edo acidente,

Motorista morre ao bater carro

em poste na Estrada da Maioba

com trouxas de
maconha em

Paço do Lumiar
Um adolescente de 16 anos (oi

apreendido emfbgrantecom12

Paraíba. 36.000

Amazonas -132.500
Bahia-119.500

Alagoas - 27300

orte-31.S00
Mato Grosso - 24.000

Rio Grande do Sul-116.000

Piaiii-24300
Maio Grosso do Sul - 22.

Paranã-SSSOO

Pernambuco-84.000

Secipe-19.000

Ceará-72.500

Goiás-65300
Pará-49.000

-llSIWitJ

Maranhão-46.SOO
Santa Catarina-47.500

Distrito Federal-41SOO

Vacinas da Oxford/Astrazeneca
Já estão a caminho de Manaus
Já estáa caminho do município
de Manaus, quepassapor um
colapsode saúdeporconta
da pandemia de Covld-19, a

Brasil no último dia 17, mas a

Índia não liberou acai^

No inicioda madrugada,as

vacinaspassaram porconferência
e avaliaçãode lemperaUira em

era perfeitas condições após a

Oswãldo Cruz, nacidade doRio,

Bio-Mangdnhos, paraque

2 milhões de doses deixaram a

fosse verificado se estavam

Mangiúnhos], dáFundação

viagem. Pela manhã, failnidado
o processode etlquelagemde 4

identificada pelapolíciacomo

na tarde deste sábado. O volume

mil caixas. Cada caixa contêm 50
frascos e 500 doses da vacina.

Bartolomeu Ribeiro Pereira Júnior,

será (Sfitibuido nos Esrados.

Maioba, próximo ao elevadoe à
Beira-RJo, nobairroBobKecmedy.
em Pm 00 Lumiar. A vítima foi

distribuição nos Estados, como

O infectologistado Instituto
Nadonal de Infectologia
EvandroChagas (INI/Flociuz),
Estevão Poiteta,será o piimeiro

parte do ProgramaNacionalde

a receber a vadna. Também

[tmmizações (PNI/MS). Essa

receberá a vadna a médica

As doses Importadasdo

de 28 anos.

InsUiuio Serum, na India,

De acordo com a polida, o carro

conduzido por Bartolomeu era
um Nissan Versa, decor preta, e

foram encaminhadas para

placaOtX-6061 - SãoLuís.O
mceorista teriaperdido o controle
do veiculo, capotou na MA-204,
e bateunoposte,ficando preso
nasferragens. Avitimamorreuno

é a primeira levaentregue ao

local do addente. Uma equipe do
Snviço de AtendimentoMóvel

deU^ên^ (Samu) esteve no
endereçodesta ocoTTênrla.civi

pneumologistado Centrode

Brsil da vacina desenvolvida

Referência Professor Hélio

pelaUniversidade de Oxford

fraga, da Fiomiz, Margaretb

em parceriacom o laboratório

IVcra ficou completamentedestruído após acolisão coin oposle.na
MA-204.

Guarda-vídas prendem homem por
ato obsceno na Praia da Ponta d'Areia
Na manhã dessesábado(23), uor

AsiraZeneca.

Dalcolmo. Ambos têm atuado
na Unha de frente da assislIocJa

Elas chegaramde São Paulo,
na base aéreaGaleão, no Rio,
na noite de sexta-feira,22.A
previsãoera que chegassemao

a pacientes de CDvid-19 desdeo
inído da pandemia.

Gilmar Mendes sun>ende Julgamento

sobre foro espedaí de FIávíoBolsonaro
Para preservara jurisdiçãodo SupremoTribunalFederal,o rnlnlstro

Gilmar Mendes ordenou que o Órgão Especial doTriburial deJustiça

na Praia da Ponta d'AreIa, na

doRio deJaneiro deixe dejulgar seosenador ^vlo Bolsonaro

de atoobsceno realizado no
local,em plenamanhãde um
fimde semana, quandoo lugar

analisara questãonesta segunda-feira(25).

(RepubUcanos-RJ) tem foro por prerrogativa defunção no processo era

capital maranhose, emvirtude

queé acusado de panidpai de umesquemade *radradlnha',Acone iria
O Ministério Público do Rio de Janeiro denundou Flévio Bolsonaro e

fica itpicto de pessoas.Incluindo

seuex-assessor FabridoQueirozpor peculato, lavagem de dinheiro,

mulheres e crianças. Umaequipe

apropriaçãoIndébitae organizaçãocriminosapor um esquema de
"rachadlnha*,ocorridoentre 2007 e 2018, no gabinetedo político,
quandoele era depuradoestadualdo Ria

dogropamento deCuarda-Vidás,

da GuardaMunicipal de SãoLuK
ao ser adonada, imediatamente

efetuoua capturado autor,quefoi

apieseniado no Plaotão Centr^ tle
Polida CivildasCajazeliss.
DeacotdocominfonnaçSes

dos guanU-vidas,uma mulher

ãs I9b30 de sexta-feira (22).De

estava fazendo exerddos físico

ncntdn cxim o icneme-aurme!

na praia,nas proximidades de um

Prado JiínJor, comandante do

o adolescente foilevadoparaa

IioteLquando avistouo homem
se masruibando.As guamiçóes,
então, depoisde tomarem

Malobão. <i.v)

diligênciasna área e localizaram

Delegada dePolida (Dc^I)da

SãaPauIo-SOLSeo
Minas Gerais • 190.500
RlodeJanelro-185000

Imunização da doença. Ao todo.

Paço do Lumiar.O caso aconteceu

22' Batalhão da PolíciaMilitar,

ffcetrtr

sede do Institutode Tbcnologia
em Imunobiológicos(Bio-

oack, na RuaGenllloVargas, em

trouxinhas de maconha e 2 de

Vejaabaixoquantas dosesserão

um poste, na MA-2(M, Estradada

volta das lOh, um homem de 33

Adolescente

e receberá 100 mil doses.
andadas a cada estado.

madrugada dessesábado(23),
apósbatero carroquedirigiaem

anos,naturaldo Piauí,foipreso

é apioendido

cansa dapandemia deCovld-19

primòra leva devacinas de

Um motorista morreu na

socorro, no sentido São Luís.
(utOExevieuiA)

dacrise acentuada que sevive

milhses de doses da vacina feita
coto a farmacêutica AstiaZeneca

de armade fogo,que perdeuo

controle doveiculo decarga e

Eduardo PazueUo, foi dada

conhedmemo do caso, fizeram

Guarnlçóc) daGuarda Munldpal fizeram a prisão dohomem, na

Emdedsãc destesábado,GUmar Mmdesapontou quea ProcuradorlaGeralda República se manifestou contraa açãodo MP-RJ.

Ponta dArcIa

oautor, que foireconhecida pela
para a opCT^o debusca emtoda

da Guarda Municipalde São Luís.
vinculada á SecretariaMunidpal
de Segurança com Cidadania
(Semusc), olá o PlantãoCentra]
das Cajazelras,Paniciparam

a oda marítima.

da capturadoautoros guanlas

Localizado,o homem foi
encaminhadopor uma guamiçJo

Gilson, Frazão e Wenderson.

tesiemunna.Duas equipesde
patrulhasparticiparamda missão,

que uilUzáram dois quadriddos

nmnldpals l^dsco, Serra,

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

AVISO DELiClTAÇAO. TOMADA DEPREÇOSN°01/2021.
O Município de São João doa Patos - Estado do Maranhão,

porinlemiódio da Secretaria Municipal de Administração,

toma público,que promovera Cdlaçao na modaOdadeTo
mada da Preçcra. OBJETO; Contratação da empresa para a
prestação do serviços de Consultoria Técnica Administrativa

nas áreas de Licitações e Contratos paraatenderas diversas

secretariasdo Município de São João dos Patos - MA. Locai

e Data do Crodonciamento. da Entrega dos Envelopes e da
Realização da Tomada de Preços: O oedendamento e o

recebimento dos onveicMs de habúltaçáo o proposta do pre

FACULDADE

çosserão nodia15defevereiro de 2021, e partir das08:00
noras. Editai: O presenteeditai estará á disrásiçãodos

interessados nos seguintes locais: Portal da iransparãncia
do município:www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/
MA:www.lco.rTTa.gov.br/s8COp, poderá ser solicitado istravós

do e-tnali: cpisjpina@gmall.com, bemcomoser retirado mssoalmenteno Setor de Udlação, loeaQzado na Av.Getúiío

CURSOS PRESENCIAIS
AGORA TAMBÉM

Vargas. 135, Centro- CEP: 6S.6$Sri}00. Sáo João dos Patos/
MA. Maiores Informações poderão ser obtidas ainda pelo

telefone. Fone: (9813551-2328/2219. São João dos Patos -

MA, 19da janeiro de 2021.Thuany CostadoSá Gomes - Se

cretária Municipalde Administração - Porloila n*001/2021.

MÍÍ].PrpjJiu
CUVN M\GC<TT

ÈDcus°qucm preside à ãssembicla divina; nomeio dos'
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deuses, ele éoJuiz. - .
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