
D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

HOMOLOGAÇÃO - REFERENTE: Processo n^ 1.858/2021. OB
JETO: "Registro de Preços, do tipo menor preço para futura e eventu
al aquisição dc gás de cozinha paraatender a demanda dassecretarias
do município de Pinheiro - MA". Homologo o procedimento licita-
tório na modalidade Pregão Presencial n.° 015/2021-SRP, em favor
da empresa: I S MENDES EIRELI; CNPJ n° 09.649.647/0001-13;
Endereço: Av. Newton Bello n® 107, Três Marias, Peri-Mirim-MA;
CEP: 65.245-000;ItensVencidos: 1,2,3,4,5,6 e 7; ValorGlobaldos
Itens Vencidos: R$ 856.235,41 (oitocentos e cinqüenta e seis mil, du
zentos e trinta e cinco reais e quarentac um centavos).Pinheiro-MA,
27 de abril de 2021. Milton Anselmo Cruz Sá - Secretário Municipal
de Administração, Planejamento e Finanças.

AVISO DE ADESÃO AATADE REGISTRO DE PREÇOS. PRE
FEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA vem divulgar sua
intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos ter
mos da Lei Federal 8.666193, Lei Federal n.10520/2002, c/c o Decre
to Federal n. 7.892/2013, conforme especificações abaixo: - Pregão
Presencial n". 009/2020, processo n°.020/2020; - Ata de Registro de
Preços n°. 006/2020; - Vigência da Ata: 28/10/2020 a 28/10/2021.
- Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Palmeirândia - MA. -
Empresa Beneficiária: LP SOARES CARVALHO (07.376.368/0001-
06). - Especificação do Objeto Registrado: "Registro de Preços para
futurae eventual prestação de serviços gráficos comdisponibilização
de material, de interesse das diversas secretarias municipaisde Pal-
meirândia-MA". - Quantidade da Adesão: ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 48, 50, 51, 52,
53,54,58,64,65, 109,190,312, 313,314,315,316, 317,318, 319,
320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,
340. VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 590.720,34 (quinhentos
e noventa mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos).
Destarte, HOMOLOGA o procedimento de"Carona" neste atoregis
trado conforme justificativas demonstradas em processo administra
tivo n. 2.085/2021-PMP. Pinheiro - MA, 08 de abril de 2021. Milton
Anselmo Cruz Sá - Ordenador de Despesa porAto de Delegação do
Decreto Municipal 002/2021 - De04.01.2021 publicado no átrio da
Prefeitura Municipal De Pinheiro/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
MARANHÃO

AVISOS DELICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO
N" 008/2021 - O Município de SãoMateus doMaranhão - MA, tor
na público aos interessados que, com base na Lei n® 10.024/2019,
10.520/02 e subsidiariamente as disposições daLein® 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar às09h30min (horário deBrasília)
dodia21 demaio de2021, licitação namodalidade Pregão Eletrônico
n° 008/2021, dotipo menor preço poritem, tendo porobjeto oRegis
tro de Preços para eventual contratação deempresa especializada
naprestação deserviços de confecção depróteses dentárias, para
atender as necessidades do Programa de Saúde Bucal da Secre
taria Municipal deSaúdedo município deSãoMateus doMara
nhão - MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas
que preencherem os requisitos do Edital. Asessão pública acontecerá
pelo site: http://w\vw.licitanet.com.br. OEdital e seus anexos estão
à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação
- CPL da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA,
localizada na Praça da Matriz, n° 42. Centro - São Mateus do Ma-
ranhâo/MA, desegunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante en
trega de 01 (uma) resma de papel A4no endereço supra. OEdital poderá
ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br e também através do
Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do Estado do
Maranhão (SACOP/MA). São Mateus do Maranhâo/MA, 05 de maio
de2021. TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ-Pregoeira Municipal.
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PREFEITURAMUNICIPALDE SAO JOÃO DOS
PATOS - MA

I

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRPN® 23/2021.
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 Pregão Presencial para Re
gistro dePreços. OBJETO: Registro' de Preços para Contratação de
empresa especializada para realização de serviços de manutenção de
computadores, impressoras e rede de, computadores paraas diversas
secretarias do Município de SãoJoãodosPatos/MA. Locale Datado
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pre
gão: O credenciamento e o recebimento dos envelopesde propostas
depreçose de habilitação serãonodia 21 de maio de 2021,ás 08:00
horas. Edital: O presente edital estaráà disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.
saoioaodospatos.ma.gov.br. sitcj do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sa-
cop. poderá sersolicitado através doe-mail: cplsipma@gmail.com. bem
como serretirado pessoalmente noSetor deLicitação, localizado naAv.
Gctúlio Vargas, 135, Centro -CEÍP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos - MA, 06 de maio. Thuany Costa de Sá Gomes -
Secretária Municipal deAdministração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO,PRESENCIAL SRPN® 24/2021.
O Município de São João dosPatos - Estado doMaranhão, por inter
médio da Secretaria Mxmicipal deAdministração, tomapúblico, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
dePreços. OBJETO:Registro dePreços visando a eventual contrata
çãodeserviços desanitizaçâo eclesinfecção predial, com fornecimen
to de materiale mão de obra, nas instalaçõesdas diversassecretarias
municipais deSão João dos Patos/MA: Local eData do Credenciamento,
daEntrega dos Envelopes edaRealização do Pregão: Ocredenciamento
e o recebimento dos envelopes'de propostas de preços e de habilitação
serão no dia 21 de maio de 2021. às 15:00 horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município:iwww.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do
c-mail: cplsipma@email.com. bem como serretirado pessoalmente
noSetor deLicitação, localizado naAv. Getúlio Vargas, 135, Centro-
CEP: 65.665-000, SãoJoãodosPatos/MA. SãoJoãodosPatos- MA,
06 de maio. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração - Portarian"001/2021.

i' t
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 25/2021.
OMunicípio dc São João dos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal deAdministração, tomapúblico, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para Contratação de em
presa especializada para o fornecimento depassagens terrestres para
atender as demandas das diversas Secretarias do Município de São
João dos Patos/MA, para o exercício de2021. Local e Data do Cre
denciamento. daEntrega dos Envelopes e da Realização do Pregão:
O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de
preços ede habilitação serão rio dia 24 de maio de 2021, às 15:00 horas.
Edital: Opresente edital estará àdisposição dos interessados nos seguin
tes locais: Portal da Transparência do município: www.saojoaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: VAv tge ma.gov.br/sacoD. poderá ser soli
citado através do e-mail: gpk'ipma@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. São João
dos Patos - MA, 06 de maio. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.



VV: DIÁRIOOFIÜAL .
Ml DOS municípios

M6ST/03DDM««HHA0

' São LÜíS,,xÈRçA *Í1D& MAIO JDE 2021V* ANO

v_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOàO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP
23/2021. O Município de São João dos Patos • Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada para realização de serviços de manutenção de
computadores, impressoras e rede de computadores para as
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento
dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no
dia 21 de maio de 2021, às 08:00 horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais:
Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TOE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
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.
São João dos Patos - MA, 06 de maio. Thuany Costa de Sá
Gomes • Secretária Municipal de Administração • Portaria n®
001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N«
24/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços visando a eventual contratação de
serviços de sanitização e desinfecção predial, com fornecimento
de material e mão de obra, nas instalações das diversas
secretarias municipais de São João dos Patos/MA. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização
do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 21 de maio
de 2021, às 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da

(Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-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. São João dos Patos - MA, 06 de maio. Thuany
Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração -
Portaria n° 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N«
25/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de passagens terrestres para
atender as demandas das diversas Secretarias 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
propostas de preços e de habilitação serão no dia 24 de maio
de 2021, às 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser

solicitado através do e-mail: cplsjpmc
ser retirado pessoalmente no Setor de Liditação, localizado na
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA. São João dós Patos - MA, 06 de maio. Thuany
Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração -
Portaria n® 001/2021.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 821dlcaa0cpbda5blc8f6aac02e7cd5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO

DAS MANGABEIRAS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 126/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 126/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 155/2021

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação n® 126/2021 -
Aquisição Emergencial de MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES, para atender a demanda da rede municipal
de saúde de São Raimundo das Mangabeiras - MA, de acordo
com as especificações ^constantes do Projeto Básico, pela
empresa: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE &
VIDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n« 10.645.510/0001-70, no
valor de R$ 409.340,81 (quatrocentos e nove mil,
trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavo).

1

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe
encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda
presente o interesse da Administração na contratação direta
que deu ensejo à instauração do presente processo. De acordo
com o parecer jurídico e fundamentos constantes do presente
nos autos, RATIFICO, com fulcro no inciso IV, do artigo 24, da
Lei 8.666/93, Decreto Municipal N® 005, de 18 de janeiro
de 2021, ratificado pela Lei N® 187 de 17 de março de
2021, e Decreto Estadual n° 36.597, de 17 de março de
2021 e a Medida Provisória n" 1.047 de 03 de maio de 2021

e demais legislação aplicável o presente processo de dispensa
de licitação.

Após a adjudicação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-
se e publique-se. |

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 07 de maio de 2021.

Atenciosamente, '

Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

I

Publicado por: CAMILASOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: cbla25cad91a200J72d49f353753a7d3

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 125/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N= 125/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 152/2021

CERTIHCAiDO DlGítALMENTE
E COMtlARIMBO DE TEMPO

www.famem.org.br' '



5 & o L U ( S MÁRANHAO T E R C A • F E IRA 1 11 DE MAIO PEQUENO

r*fle««»vlernBlp«ou*nexombr)i(wwiérn«lpMU*n».c«m.br

Ministros reiteram relevância da
ciência para combate à pandemia
Para Queiroga e Pontes ciência e pesquisa devem caminharjuntas

o ministro da SaiUc. Martelo
Queiroga, dissenesu
(ata (10) nJo haver ouiru canihiho.
SC túo a díncia, paia Ildoicom
os problemas tibnSilcos queo
Brasil tem nas áreas sanitárias e
desaúde.AdedtiraçS» lul leiu
durante sniiiiiárlo ualiiiu destinado
ao acompanhamento de pioleios
qi»t^ apoiodo govnoo federal,
vismdo atender is neteuldades das
ptjiticgpúblicas edoSislem.* Único
de Saúde(SUS). O seminárioé inflo
dejurccria entre osmlnUifrlos da
Ocncia, Ibcnologia c Innvt^dcs
(MCTI)a*T)o MlnlstíriQda Saúde.
Aabetruia contoucoma ptuiidpítçlio
do mincarodo MCri, Marcos
Pontes.
TbdiK vivemos há mais de
umanoinvacisdos pelamaior
emeisência sanititfa do mundo.Q
üraiu se liKkl pelascaracietLsticas
dedimeRsõescaniinentais, pela
hei(TOgnKÍdadc'dadesmvolvIninun
sodoeõsnôralco denossa naçáo í
pelas vtdsdtudes ciúnicas que háno
sistema de saúde brasileim''. disse

"ea ao abrir stia fala.
gadefoslcuqueasafAes
'isaocombate á pandemia

oévemter orientadas a partirdo
qitediz a cicncfa,c que pitrceritu
mire imlv^dadcs e svtrtrprovado
slo rclevanies no sentklo de

MapCECO CAPtAROO/AOtNCIABBASll

U;Mà«V

IMínisuo Maitdo(^iráogadisse tiáo haveroutro caminho, e
[dscla, para lidar com osprismas que oBrasil tem nas án

Impulsionarpesquisase iitovacSo
DO pais,a exemplo do tmcocorre
nos Esodos Unidos. "JAouo somos
um govieno liberal em reloçlbi á
ocoMmla c cortsóvador cmrélaçáo
aos costumes. nSose cunplicla
com desvio & verbas púUlcn que
lím deseraloeadas, porexfsn{úo,
napesquIsL Entãoqucnsnosque
a iniciativa privada camhrái apoie
a prsqda', dissed mlnlsim, ao
defenderapanitípaqãn tantoda
indústria n^onafccano estrangeira.

nocoúrÍQ do fomentoás pesquisas.
*Nãoháoiflrocaminbò,qta não
a dência,paraqie enriintrianos
assnlucAcs paran enfrenuunemn
dequcúúcs sanitárias oücuma
situaçãopand&nica comoessa.
Ai mposes. quem noseniregarão
sãóospesqulsadoies.lbmos de
foialcnir nosso sisleina de sõúde.
Não somente na assistência á saúde,
iriassr^ie liklunapesquiso, no
dcsenvolvlmeiun ducomplexo
lifllustrial dasaúd^ naspaicctbs

dedeseivotvimcniú produtivo,
para atransferência delecnolt^,
de fbmu a ofentr ao slaema de
saúdeInsumos quetenham cusio
efetividade compatível canas
conllc&esdosistemade saúdedo
Biasir, anvsrciiuia
Ominláro daOincia, Tecmlosia e
Inovoçdcs, Marcos Pontes, landiãn
ressaltou a importânda dotírâcíj e
da Colaboração entreministériospara
queocombiie ãfuntlemla imha
sucesso."A pandemianosmostrou
a necessidade da uniãoc daaniação
fone da dCncla. 'Ibtnos clcnilsras
exiremameriie capíxltados qúe
nos dão(Stetrlresdesdefenniio,
ames porantodocsiabcteciincoio
da pandemia nopais,pormdode
RcdeVCms', disse Pomes.
redevIrus
A RedeVicui é uinuimútilIzacJo
que vem sendoorganizada
desde fevcrelixxlc 2020 pelo
MCn, quereúnecspcctaiBias
em vinilogiae inninologiapara
itscar uma esitaiéqta depc^lsas.
deõmvclvlmemn e íriovac^. A
irddativa oonia com apóniclpaclo
de uitivTisldadcs. iinídades'de
pesquisa, hospitais, iaboraiòrios,
em resposta ã emergência do iinvo
CCRonavínis. (AeáncJa Brasil)

Fiocruz investiga transmissão da
Covid-19 entre crianças e adultos
O estudo foi realizado entre maio e setembro do ano passado
Fioauz lavcstlga transmissão da
Caviil-19entre cilatcas e adultos
O estudo foi tealleado entre irialo
e socmbn)doano[ussadoUm
esrudocooidcnadopelaFundação
OsuvhioCruz(Rocniz)c-m parceria
com outros ínstiiuicAes íic pesquisa
comutou uma transmissão mais
fitqunfle Covid-19deadultos
paraCrianças do que de Crianças para
aüulm. Rnum gnipnde vuluntárim
deuma ODRiunldixlecbj Riode
Janrim.
Pane dos canchisães foram
divulga^ nessa segurula-feim (10)
pelaAgênda Hocius deNoticia,
nusotidulhoserápublicado no
anlgo*AtlInSmlra oa Infccpão de
Satt^V-2 em niaicas econtatos
(kmidliares cm uma comunidade
ptúrredo Riode Janeiro*,tu rcvisia
i-Ué^iSuPediankx, OfficialJomiul

•\mcrican Aeodirmy of
. Jcs.
^ 'áo feri leatlzado entre maio e

SHcmbnido ano passado c contou
econ um grupode i367párticlpantes
qi» vivian rm 259 domicíliosde
umacomuiúdade pohteilnRiode
Janeiro. Etureàs pessoas lúiscivadas
pelospesquisadores, havi.i 323
aian^. 54adolcscmtes c 290

adultos. Osaitoresdestacam que
os rsuliados refetem-se ao local
e prriodncspccificD quefoiam
Btudados e ombém nãn consldcriini
as novas varlartics do SAI^-CoV-2ÍuecinrutamROpals.

Ates PCIi e de soíDlogla IluC)
realizadasdetectaramque45
criaicas con menos de 14anm
foam Infectadas pelonovo
eoitmavfnn(Covid-lO), sendu
que26 drias livErom eaiiaio van
umadulto também poritlvn e 19
com adultas slntandilcos que rião
conseniiiam cm fazer o teste. A
pFsquiuobservou lambem uma
pnporçãomaiordecriancas com
menos de tim am Infeaaus, cm
comparação con grupos pediátricôs
de outras Idades.
O estudo revelouquecercade um
icrco dognipo pe^lsadohavia
lírio crsu.ito crni o ròroniivlrus cm
agosto,crupionU) o pcsrcmiulgeral
m cUadcno mesmo petfodoerade
7,5%.
Ahipótese dos pes^isatkmera
deque. sea iranani^ ocorre
principahncnic deadultose
adúlcsaflics para criancas,cio
Ictlam um ptó) depreválénda de
amicoiposIgGariiesdas criancas.o

que íol confimado naanálise,
*AmenosqueessascriancasfosseinCad(flvsdoSais-CoV-2pnrum

jo perfodo, nossos resultados
são eDmpaib'ris com <i lUpótesc de
riuedas se Infectam porcauaius
domiciliares, ptndpalmaitt* com
seitspais*,diz um iredio do anigo
puUbrado pelaAgênciaFkxruc de
Notídas.*Ascriancas Incluídas
noestudonãoparecemser a fonte
da infcccãode San-CaV-2e mais
fretpientenicrue adquiriram o virus
de adultos*.
Ospesquisadores ponderam,
ourciama, queos listes fotaiii
tealizados emumperíodo cmque
as ncolas estavam fechailxi no
Rio ifeJaneiro, ücse modo, ut
adultos podem tertidoumpapelde
propagador mais Importante ^ique

' corfllnuaiam expostosao vlms ao
sairparaihibalhar fmade casa.
O artigosugereque,cm umcenário
sRTvpíhffmn ao csiüdado, 'escolas e
oedies poderiampotencialmente
re^irir,casa medidas desegivana
(snlia a Covid-19 fosem lomaou
e os pioús.sionais adequadamente
imuniz^os*.
Osdrmisuis defendemque
conqireeiidR ú p>ipcl dascriancas

na dinâmica de transmissão í de
bnpoitáncia fundatiEntaipara
diversasestratégiasde enrreniamento
da pandemia,como a reabemira,
seguradaSescolas.Alémdisso,eles
alertamqueé necessário incluiras
criancas nosestudasclínicos de
vadnaçãa
*Scos atkilios forem Imunizados e as
criancasnão, rias pnitemanuinuara
pctpóuar 3epidemia. Seno mínimo
B$% itos indivíduos suscctfvtís
precisam serImunizados paraconer
a jttndemla daCovld-19 nn países
dealta Inddcicia, essenívelde
prmecão só podeseralcançado com
a indusãodecriancas nn programas
de Imunizacãcc principaltnnue no
Brasil, onde 25% dapopulação lém
menosde 16anos*, tllzo anigo.
n estudofoi coordenadopela
diefedoLabníntório demqulsa
Oinicacm'DacncasFeltns
Agudos do instituto Naclmal de
InTeaologla Evàndro Chaga(INIf
FíQcniz), Pairfrla Brasil; Além de
ounnspesquisadores da FkcTuz,
pairiciporam do irobalhn deaiaú da
Unb'̂ dade daCalifórnia (UQ.A)
e (k LondonSclxjol òf Flysiene aiid
Tropical M«lidnc(LSírrM),
(Agàncis Brasil)'

Reforma tributária deve ser fatiada em 3 ou 4 projetos, diz Ura
Presidente da Câmara extinguiu comissão na semana passada
o presidnue daCánuradosDeputados,
AnhurUra (PPtAl.)ahtnioiinessa
segunda-feira (10), pormeindeuma
rrdr aiciat.queAnmposia dareforma
Tributária vaiser ItadonadaedMdida
ettre uvs Oümetro lelaiores. Lira
tSssequevaidefiniramcsi&coa o
pnsidèoiedoSRuda, Rodrigo Pacheco
(DEM-MCX emúnu conversa ainda
nessa segsmla-fclia,
Ura disrèsrsta qucqtirr ovoncor
cemeleito sccD SC'preoaiporcom
apatemidade* dnprejem eque vai
decidir ainda esta semana wiiie o

Ihmiatodetramitação dapmposa
•Vamosavançarcom areraniu
tributária snn nospieoaiporconia
p4mii(bdedn{xqtia Esta semana
devemosddlalr a tiamUacão, o
formata Tbmos ai duas leriumos, a
cw emdre rentae a de consuma
Daremus umpasso estasemana
parafazeimos a rcfoima de maneira
crdmsda', lUsse.
Na tcniana passado, sub uamiunemo
deeuDuri) dcpnzo, Uràenmguhi
a Rimi«ão nrwial riaCasa)gi!

t reinnna uibuiAríx Segundoanalisava a t

de,ostrabalhos docomissão expiraram
há um ano c meto c o cKcrramcsitD
esiiaria cnnicsiacAes ^diciaisnofotum.
AexiincSo dastrduViaadncoletado
ocorrcahora dqxdsdeo rritsordl
tefonnatribuázU. deputado Aguinaklo
Rãieiro (PP-PB) Woparecer stèreo
trena na canlssão mista deibputoikB
e senadores,ondeotá sendodiscutido
umlexm cixivnuial anusria vuocão
tuscbiosCaus.
A decisão de Ura f(d tomada nsn
mararondedivngèntfaentreo
gwrnio ea nxnbsâomula.Aequlpe

eanãmica qunía uma pmposia dc
reforma tributária foliada, cmqtteimos
específicos fossem votadosna iriedída
emquehoireesse irada
O faúamcno do reforma tambémera
defendido pelo [scsldcntedi Câmara,
oomoargumciitode Irialaciliiar
a tranlBcãoda pmprsia. Riboro,
entretanto, apresentou umrelatótio
noqualpreiTi& a unificação dectncu
tributos no Intpoizci snbie Bens e
SetsòcDS (IBS), icxtn CDnslderado
arrqÚD pÁi gmrmn, (Agência
Brasil)

emais:âlíid^

AM>£M

A úa AcMUfW M nWka éa 4» •

AMrl;>l*«r(Wia*daaaB«ti<i»*; lOblI.II, !<»

COSSX^CA «qJm «• pm Awl hH Cvtvl OftMfto • «r

aa 4U f 4a Mki ^ teM» N PM

f fQewvsçaa* « *• mm mfamt» tmr^aemQtri, am mm m4a

ftiMhJtífidTQ. «ItD A Kw* Ompm P««táCi Çiiiwn 4a Ato

Ia»rfUpaUftoiàtomn, y, râ*«Ael

pttki CsuAbilil'
'̂ 1.705, «1» 01 a* maim to 2031. fma toUNnrstop m mptlM
'fPftw to OrtoM éú fitoi aí to to Dím^U - Qisweteto
*3019; b) Apfewweito to rti ^bmIiJii to ÇkMimttm KwW ytov •
fmoele to Ceeito to CSmwtp. •* toW •» lltoto* Aseel • to letoMtoi» to»

fctoi - toPKído JAIOt.

SUlaU^ IOtoiMS<»to303l.

AVISO OE UCITAÇiO. PREGÃO PRESENCIAI SRP Né23/2021.0 Municfplo
de São João dos Patos • Estado do Maranhão, por Intermédio da Secretaria

Municlijal dé Administração, toma publica, mie promoveraliclCacão na
níodaEdadéPregão Presencbipara Registra de Preces. OBlETOi Regístrd
de Preços para Contrataçãode empresa espèélanzàdá para realizaçãode
tervtcoS dé manutenção de computadores, 1m'i>fessefas '• fede dê
computadores para as diversas secretarias do Município de São JoSo dos

PatósA4A.!locBl e Datado Crcdenciamnmo, da Entregados Envelopes e
dá ReatitacEo do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos
en',^pes deproposiasde preços edehabtDtacSoserSonodia21de mato
de2Ò21, ásOS.-OO horas. EdiültO presente edital estará ã disposição dos
interessados rios logulnloi foceis: Portal da Tramparóncla de munlcfpio:

vrwwAaoJoaodospaiovmagov^, site do TCE/MA:
vrvAv.tse.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do- e nuH:
cplsjpmásigmall.ccm, bem cornoser reUfádópessoalmenteno Suterde
ikitacSo, iMallzadoné Av.GetOlIó Vargas,135, Centro • CEP: 65.065-000,
São João dos Patos/MA.São João dos Patos - MA.06 dc maio. Thuany
Costa de Sá Gentes • Secretária Munidpa] de Administração • Parlaria n*
0Ò1/2021.

AVISO DE LICITAÇAO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Ne 24/2021. O
Município de São João dos Patos • Estado do Maranhão, por
ióiermédlo daSecretaria Munkipal de Jtdmlnlstracão, toma pOblico;
que protnovcra .licitação ru modaDdade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO: Re^stro de Preços visando a eventual
nntratação de serviços de sanítização e desirefeccão predial, com
forhedfnenlo do material e mão de obra, nas instalaçSesdas diversas
secretarias municipais de Sãoloãb dos Patos/MA, Local e Oau do
ò^enclamento, da Entrega dos Envelopeseda Realização do Pregão:
O credéndamentoe o recebimento tiosenvelopesde propostasde
preçose de habiUiação serão'no dia 21'de maiòde 2021/ás 15d)0
hores. Edital: O presente edital estará ã disposição dos interessados
nos seguintes locais; Portal da Transparãnda do reunJcfplo:
wrArw.saoioaoriosnatps.ma.errr.br. site do TCE/^:
urvvw.tcc.ma.gov.bíysacop, poderá ser stdidudo através do e-mallr
^jsjpma^grnail.corn, bem como ser. retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado rra Av. Gètólio Varga^ 135, CehlrO'-:CEP:
65.665ri)00, São Joãodos Patos/MA. Sãolo3o'dós Patos r MA,06 de
rnaio. Thuany Costa de Si Gomes • Secretária Municipal, de
Administração • Portaria rfi 001/2021.

AVISO: DE- HCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAI. SRP N* 25/2021. O.
Munidpio do São João dos Patos • Estado do Maranhão, por
Intermédio'da Secreráfia MurüdpaT de Adinlfiistrácão, toma'público.
Óue premovora ildiacSo na modaSdade Pregão Presendal para
R[-g)stro dc Preços, OBJETO; Registro de Preços para Contratação de
empresa cspoclafizada para o fomodretenio de passagens terrestres
piVra atender os demandas das dívenas Secretarias do Município de
SãoJoão^dos.Patos/MA. parao exerdclo de 2021. Locai o Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopesoda Realizaçãodo Pregão:'
O credenciamento é d receiflmento dos envelopes de propostas de
preços c de habiliteção serão no dia 24 dc maio do 2021, ás 15:00
boras. Edital: O presente edital estará á dIsposiçSo dos Interessados
nos seguintes locais: Portal- da Transparência do município':
www.sa0loaodiHDalos.ma.gov.br. site do TCE/MA;
www.tcé.ma.gov.br/sacop,{xíderá ser solicitado através do e-maã;
épisjpma^emall.com, bemcomoser retirodopcssoolmonto no Setor,
de Licitação, localliado na Av. Getúlio Vargas, Í35, Centro - CEP:
63.6651000, SãoJoSo dosPalos/MA SãoJÓão dos'̂ Patòs - MÃ, 06do
maio. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de.
AdmitrbtraçSo- Portaria n*001/2021.
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