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A cobrança do encargo 
denominado "juros de ca-
rência" é carregada de vício, 
pois tal acréscimo ao contra-
to de empréstimo não esta 
acompanhado de nenhum 
serviço a cargo da entidade 
bancaria. O entendimento é 
de uma sentença proferida 
pelo 4. Juizado Especial Cível 
e das Relações de Consumo 
de São Luis,  ern  ação que teve 
como parte requerida o Banco 
do Brasil S/A. A parte autora 
reclama de vinculação de 
encargo denominado "juros 
de carência" ao contrato de 
empréstimo firmado entre as 
partes que foi cobrado e inse-
rido sem seu conhecimento e 
an.aencia. 

40  - e,staca que, por causal 
, requer a repetição de in-

uara.to, em dobro, do valor do 
encargos de carência denomi-
nado "juros de carência'j bem 
como indenização por danos 
morais. A ré apresentou sua 
contestação e refutou os fatos 
narrados no pedido da autora, 
requerendo a pela improce-
dência do feito. Conforme o 
representante da instituição 
bancaria, não ha qualquer de-
ver de indenizar em razão da 
ausência dos motivos para tal. 
"No mérito, trata-se de relação 
juridica disciplinada pelo Codi-
go de Defesa do Consumidor,  
CDC,  a teor do que dispõe o 
artigo que expressamente 
inclui os serviços bancários, 
financeiros e crédito, como 
relação de consumo", sustenta 
a sentença. 

A Justiça ressalta que a  

cobrança de encargo deno-
minado "juros de carência" 6 
eivada de vício, haja vista que 
tal acréscimo ao contrato de 
empréstimo não está acom-
panhado de nenhum serviço 
a cargo da entidade bancaria, 
ou por terceiro sob sua res-
ponsabilidade, tendo como 
único objetivo a oneração do 
contrato para o consumidor, 
trazendo manifesta vantagem 
ao fornecedor de bens e servi-
ço."Essa pratica é vedada pelo 
Código de Defesa do Consu 
midor Li Observa-se que o 
dever de lealdade imposto aos 
contraentes especialmente 
nos contratos de adesão, não 
foi observado pelo reclamado 
ao inserir encargos que segue,-  
encontram guarida em autori-
zação expressa em Resolução 
do Banco Central", destaca, 

VÍCIO DE. VONTADE 
E prossegue: "Dai, não ha 

justificativa plausível ao for-
necedor de bens e serviços 
incluir tal encargo ao contra-
to firmado entre as partes, o 
que claramente demonstra o 
abuso ocorrido, bem como a 
falha na prestação dos seus 
serviços, feito que deve repa-
rado (...) Não agiu o reclamado 
com probidade e boa-fé ao in-
serir encargo ao contrato que 
sequer a parte autora tinha 
conhecimento o que torna tal 
cobrança flagrante de ilegali-
dade (.„) Assim, sob a ótica da 
boa-fé que rege as relações 
de consumo, a cobrança do 
encargos denominado "juros 
de carência" está eivada pelo 
vicio de vontade'l 

O Estado do Maranhão 
segue ampliando o leque de 
oportunidades para possibi-
litar que estudantes tenham 
acesso a mais conteúdos 
cativos e permaneçam apren-
dendo durante a pandemia da 
Covid-19. Nesta quarta-feira 
(16), o Governo do  Maranhao,  
no âmbito da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
e o Governo da Bahia, por in-
termédio da Fundação Pública 
Instituto de Radiodifusão Edu-
cativa da Bahia (Irdeb), firma-
ram parceria com a finalidade 
de compartilharem conteúdos 
educativos para TV, 

Com a cooperação mú-
tua estabelecida entre os 
dois estados, a TV Educação 
Caminho para o Saber  (Ma-
ranhao)  e o I rdeb (radio e TV 
Educativa baianas) poderão 
realizar a cessão recíproca 
de programação dos dois 
canais, retransmissão, re-
alização de coprocluções, 
utilização de reportagens 
e entrevistas, dentre outras 
ações compartilhadas, 

"Agradeço, em nome do  

governador Flavio  Dino  e de 
todo o povo do Maranhão, 
ao Governo da Bahia, pela 
parceria que irá contribuir 
de forma significativa para a 
programação da TV Educação, 
que já tem avançado bastante. 
Cada parceria é uma ajuda 
para que possamos levar mais 
contelidos educativos aos 
nossos estudantes. Esse termo 
de cooperação vai ajudar tor- 

narmos a TV Educação ainda 
mais atrativa. Além disso, 
temos investido em outros 
instrumentos como o canal no 
youtube, a plataforma Gonçal-
ves Dias, as aulas pelo radio, 
podcasts, entre outros, para 
garantir aos nossos estudan-
tes mais acesso ao conheci-
mento`; enfatizou o secretario 
de Estado da Educação, Felipe 
Cansarão. O secretário de  

Educação da Bahia, jeronimo 
Rodrigues, destacou o esforço 
do  Maranhao  para a formação 
dos estudantes, bem como 
gestão democratica do  Go-
vern()  do Estado. 'Temos  Urn  
afeto especial pelo povo do  
Maranhao.  Reconheço o es-
forço do  Maranhao  que est; 
fazendo a diferença de gover-
no democrático no Nordeste, 
junto com a Bahia, 

Instituição bancária é condenada 
por cobrar juros de carência Maranhão e Bahia firmarn acordo de compartilhamento 

de programas educativos na televisão 
Sotenidade virtual contou com a presença de secretários dos dois estados e equipes técnicas. 

SESI integra força-tarefa para 100% 
de vacinação em Alcântara 

P:. • . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 015-2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGMA-4,4ES DE 

MAMA, Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos 

S.

, ressados quefará realizar, sob a égide da Lei n..10.520/02, Decreto 
C,.024119 e subsidiariamente as disposições da Lei n." 8.666/93 e 

.; aiterações posteriores, licitação na modaiidade Pregao Eletrônico 
com registro de preço, do tipo menor preço global, quetem par objeto 
contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria 
e Consultoria  ern  Gestão Educacional de interesse da secretaria de 
educação de Magalhaes de Almeida, certame se realizará no dia 30 de 
iunho de 2021, as 11:00 horas íhorario de  Brasilia),  através do uso de 
recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.portaidecom-
praspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitaçao, situada na 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida- Ma. 
0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do 
Portal de Compras Públicas---endereço https://www.portaldecompras-
publicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou 
pelo telefone l. 98) 34183.-1122, das 08:00 as 12:00hs, 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 22 DE MARÇO DE 2021Paula 
Lima Costa.Pregoeira Municipal. 

COMUNICADO/REQUERIMENTO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRAVO LIDA, CNR) 
14.591,277/0001-40 localizada ã Rua Gaúcha, n"250. Quadra 
12 lote 16 Sala 05, Centro, Araguaina, Tocantins, torna  public()  
que REQUEREU da Secretaria De Estado Do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais SEMA, a OUTORGA DE DIREITO DE USO DA 
AGUA para fins de consumo humano, no endereço BR-316, n" 
SiN, São Cristóvão, Santa Inês,  Maranhao,  sob as Coordenadas 
Geográficas 3' 40' 31,7"S e 45" 21' 38.5W, conforme dados 
constantes no processo n" 104456/2021. 

COMUNICADO/REQUERIMENTO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRAVO LTDA, CNPJ 
14.591.277/0001-40 localizada à Rua Gaúcha, n" 250, Quadra 12 
lote 16 Sala 05, Centro, Araguaina, Tocantins, torna publico que 
REQUEREU da Secretaria De Estado Do Meio Ambiente e Recur-
sos  Naturals  SEMA, a OUTORGA DE DIREITO DE USO DA AGUA 
para fins de consume humano, no endereço Avenida Marechal 
Castelo Branco, n" 3984, São Cristovão, Santa Inês,  Maranhao,  
sob as Coordenadas Geográficas 3' 40' 08.1"S e 45" 22' 28.7W, 
conforme dados constantes no processo n' 104525/2021. 

Equipes formadas por en-

fermeiros e técnicos de en-

fermagem do Serviço Social 

da Indústria do Maranhão 

(SESI-MA), entidade do Sis-

tema FIEMA integram com a 

Força Estadual de Saúde do 

Maranhão (Fesma) uma for-

ça-tarefa que vacinara toda a 

população acima de 18 anos, 

no município de Alcântara. O 

trabalho de imunização no 

município é uma parceria do 

Sistema  AIWA  com o Governo 

do  Maranhao  e a Prefeitura 

Municipal de Alcantara. 

O SESI montou uma estru-

tuna com dois postos de vaci-

nação um na Praça do Galo e 

outro na  Area  da Feira com a 

unidade move!, Ate a última 

sexta-feira (11), cerca de 13 mil 

pessoas receberam a primeira 

dose no municipio, 

"O municipio de Alcantara 

o que esta tendo o melhor 

desempenho na vacinação. 

Nos teremos toda a população  

adulta, ou seja, a população 

acima de 18 anos, vacinada 

nos próximos dias. E isso é o 

resultado da parceria exitosa 

do SESI, com a SES e a Pre-

feitura de Alcantarais, afirmou 

Diogo Lima, syperintenclente 

regional do SESI no Maranhão. 

"Vacinar mais e mais rá-

pido". Seguindo o secretario  

de Estado da Saúde, Carlos 

Lula, esse tem sido o lema do 

Governo do  Maranhao  para 

vencer a pandemia. Ele ainda 

comentou sobre a irnportán-

cia de não "deixar ninguém 

para tras"e ir as comunidades 

com maior dificuldade de 

acesso, para que todos os 

moradores adultos recebam  

a vacina. 

Essa 6 a segunda vez que 

o SESI realiza o trabalho de 

vacinação  ern  Alcântara. Em 

abril, numa primeira etapa de 

imunização no município 

SESI aumentou em 40% taxa 

de irnunização contra covid- 19 

no municipio. A ação foi uma 

iniciativa do Sistema FIEMA 

com a Prefeitura de Alc.Antara 

o Centro Espacial de Alcantata. 

Além de Alcântara, o Siste-

ma FIEMA, por meio do SE.S, 

tem trabalhado em parceria 

com o Governo do Estado na 

vacinação nos municfpios de 

Açailandia, Imperatriz,  Baca-

beira, Rosario e São Luís (nas 

empresas industriais). 

Em parceria com as prefei-

turas municipais o SESI vem re-

alizando a imunização contra 

a covid-19 nos municipios de 

São Luis, Caxias, Barreirinhas, 

Chapadinha, Paço do Lumiar,  

Sao  José de Ribamar e Buriti, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 01,INDA 

- 

DO MARANHÃO 

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n' 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei 
n' 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações per-
tinentes, fará realizar no dia 14 de julho dë 2021, As 08:301is (oito 
horas e trinta minutos), horário de  Brasilia,  no  site:  http://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRONICA) 013/2021, do tipo menor preço, objetivan-
do a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
recuperação de uma Ambulância, tipo  Fiat  Strada, de interesse 
desta administração pública. 0 edital e seus anexos estdo à dis-
posição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, em dias 
úteis. no horário das 08:00h (oito horas) as 12:00h (doze horas) e no 

1 /4;itio oticial deste poder executivo loreto.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados OU obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço  elm]  pelo telefone (0**99) 3544 0175,  e-mail:  
cplprefeitura.loreto@gmail.com,  Loreto  - MA, 15 de junho de 2021. 
Fernando Pereira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. 

AVISO DE LICITAÇÃO.  PROCESS()  ADMINIS N" 037/2021. 
PRECÃO PRESENC1AL N" 008/2021 - RFGISTRO DE PRE-
ÇOS. 0 município de  Loreto  (MA), através da Prefeitura Municipal 
de  Loreto,  por meio cia Comissão Permanente de Licitação  CPL,  
toma público aos interessados que. com  base na Lei  if  10.520/02, Lei 
Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal n° 010/17, Decreto 
Municipal n°012/17, Decreto Municipal n° 014/17 e subsidiariamen-
te as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar As 09:00 (nove horas) do dia 15 de julho de 2021, licitação na 
modalidade PRECÃO PRESENCIAL V' 008/2021, para registro de 
preços, do tipo menor prego, tendo por objeto a eventual contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de recarga de  Winner,  de 
interesse desta Administração Pública, A presente licitação será reali-
zada na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Praça Jose do Egito Coelho, 104. Centro, CEP. 65.895-000,  Loreto  (MA) 
e  sera  presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra. 
de 2" a 6' feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) As 
12:00h (doze horas) e no sítio oficial deste poder executivo loreto. 
ma.gov.br. onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamen-
te. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço) elou pelo telefone 
(0**99) 354440175.  Loreto  - MA, 15 de junho de 2021.  Pollyanna  Mar-
tins Coelho. Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO — SRP 015-
2021. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGAIJIÃES 
DE  AIM  LIDA, Estado do  Maranhao.  toma público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.' 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico com registro de preço. do tipo menor preço 
global. que tem por objeto contratação de empresa para Prestação de 
Serviços de Assessoria e Consultoria em Gestão Educacional de in-
teresse da secretaria de educação) de Magalhaes de Almeida, certame 
se realizará no dia 30 de junho de 2021, ás 11:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal. na  sala da Comissão Permanen-
te de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas ende-
reço https://www.portaldecompraspublicas,com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço  elm."  pelo telefone (* 98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:0011s. :MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 22 DE 
MARCO DE 2021Paula Lima Costa.Pregoeira Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRI:SFNCTAL SRP 014/2021 
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-
77. torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro de 
prego  in."  014/2021, processo cujo objeto é contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicio-
nados e aquisição de peças para ar condicionado de interesse da ad-
ministração pública de Nova Olinda do  Maranhao  MA, na forma da 
Lei  if  10.520/02, no decreto n" 3.555/00, lei complementar 123/06, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições da 
Lei n° 8.666/93* com alterações posteriores, e demais normas regu-
lamentares aplicáveis á espécie, a realizar-se no dia 01/07/2021 as 
08h:00 horas. LOCAL REALIZAÇÃO: Rua do SESP  sin  Centro 
Nova Olinda MA, onde poderdo consultar o edital e seus anexos gra-
tuitamente. em horário comercial das 08:00h as 12:00h ou  e-mail:  
cpinovaolindadomaranhao@outlook.com.  Nova Olinda do Maranhão 
/MA. 14 de junho de 2021.  ELY  SIINA LIN  HARES  -- Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Planejamento. 

AVISO DE LICRACÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.' 015/2021 
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-
77, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro) 
de preço n.° 015/2021* processo cujo objeto é contratação de empre- 
sa em pavimentação asfáltica e recapeamento asfaltico 
de interesse da administração pública de Nova Olinda do Maranhão 
MA, na forma da Lei n° 10.520/02, no decreto n° 3.555/00, lei  com-
plemental.  123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem 
as disposições da Lei  if  8.666/93, com alterações posteriores, e de-
mais normas regulamentares aplicáveis à espécle, a realizar-se no dia 
01/07/2021 As 1011:30 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do  
SF-',SP  sin  Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edi-
tal e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:0011 As 
12:00h  Ott e-mail:  cpinovaolindadomaranhaooutlook.com.  NoVa 
Olinda do  Maranhao  /MA. 14 de junho de 2021.  ELY  SILVA LINHA-
RES Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.' 016/2021 
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-
77, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação) na modalidade Pregão Presencial sob a forma de registro 
de prego n.° 016/2021, processo cujo objeto é contratação de empre-
sa especializada em manutenção corretiva e preventiva de prédios 
públicos de interesse da administração pública de Nova Olinda do 
Maranhão MA, na forma da I ,e n' 10.520/02, no decreto n' 3.555/00, 
lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que cou-
herein as disposições da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores, 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se 
no dia 01/07/2021 As 1511:30 horas, LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
Rua do SESP  sin  Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o 
edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h 
as 12:00h ou  e-mail:  cpinovaolindadomaranhaoAoutlook.com.  Nova 
Olinda do Maranhão /MA, 14 de junho de 2021.  ELY  SILVA LIN  HA-
RES  -- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

AVISO DE LICFIA00 PREGÃO) ELETRÔNICO SRP N.' 017/2021 
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria 
Municipal de Educação,  CNN:  06.080.098/0001-10, toma público) 
para conhecimento dos interessados que realizará em sessão públi-
ca on-line por meio de recursos de tecnologia da informação -  IN- 
TERN através do  site  www.lieitanet.com.br.  Corn  fundantentação 
na Lei Federal 114' 10.520/02. no Decreto Federal rt.' 10.024/2019. no 
Decreto Federal n' 7.892/2013 e alterações. na  Lei Complementar n° 
1211/2006 alterada pela I,ei  Complemental.  147/2014., e subsidiaria- 



A VAONA RUSSA  SPUTNIK  V TEM UMA SÉRIE DE RESTRIÇÕES PARA 
SEU USO 

A VACINA NÃO PODERÁ SER APLICADA NOS SEGUINTES CASOS: 

Bolsonaro acena com 
Ao anunciar que o novo 

Bolsa Família deve pagar 
um beneficio de R$ 300, em 
entrevista nesta terça-feira (15), 
o presidente Jair Bolsonaro 
forçou a equipe econômica 
a ter de encontrar fontes 
de recursos para bancar a 
reformulação do programa nos 

moldes desejados pelo chefe. 
Segundo assessores 

do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, a pasta terá de 
promover cortes de gastos em 
outras áreas para elevar o valor 
do Bolsa Família, que hoje paga 
no máximo R$ 190 mensais. 

"Vamos ter de cortar de 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHAES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 015-2021. 

ao A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 

a nhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.0  10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n.. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, 
do tipo menor prego global, que tem por objeto contratação de 
empresa para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
em Gestão Educacional de interesse da secretaria de educação 
de Magalhaes de Almeida, certame se realizará no dia 30 de 
junho de 2021,  Ss  11:00 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço htips://www.portaldecompraspublicas.com. 
br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (** 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 22 DE MARÇO DE 2021 
Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA PREGA0 ELETRONICO - SRP 012-2021.A Pregoeira 

Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, COMUNICA que a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor 
preço global, que tem por objeto contratação de empresa 
para pavimentação em bloco  inter  travado no município de 
Magalhaes de Almeida,  RECURS();  FEDERAL CODEVASF -  CV  
8.123.00/2020 E S1CONV: 900910 publicada no DOU DIA 
14/06/2021 seção de terceiros pg 109 de terceiros e jornais 
extra e debate dia 11/06/2021 e DOEMA dia 11/06/2021 ONDE 
SE  LE  -certame se realizará no dia 24 de junho de 2021, LE1A-SE 
certame se realizará no dia 30 de junho de 2021, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, permanecendo inalterado 
todas as outras informações. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 
as 12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 08 DE JUNHO DE 2021 
Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal 

300 para o Bolsa Família 
outras áreas para aumentar 
para esse valor defendido 
pelo presidente`; afirmou um 
assessor. 

A reformulação do Bolsa 
Família está sendo feita pelo 
ministro da Cidadania, João 
Roma, em negociação com 
o Ministério da Economia. 

Inicialmente, a ideia da  equips  
econômica era elevar o valor 
para R$ 250e ampiiaro número 
de familias atendidas - das 14 
milhões atuais para 20 mi(hões. 

O novo valor defendido  pc  r 
Bolsonaro, agora, terá de ser 
analisado pela equipe de Paulo 
Guedes. 

 

GERAL  
Email: extraredacao@gmailcom  

uck c iz que vai substituir Faustão Anvisa autoriza importação excepcional 
candidatura fica mais longe da vacina  Sputnik  V por mais 7 estados  

AS RESTRICÕESA VAONA SÃOASMESMASJÁ PREVISTAS PARA 0 MARANHAO 
E OUTROS 5 ESTADOS QUE  JA  RECEBERAM A PERMISSÃO 

Luciano Huck,  49 anos, 
afirmou que vai assumir o 
comando de um programa aos 
dominggs na Globo depois que 
Fausto Silva deixar a emissora 
em 2022. 0 apresentador 
contou a novidade em sua 
participação no 'Conversa 
com Bial; na madrugada desta 
quarta-feira (16). 

"Tenho enorme respeito 
pelo Faustão. Ele sempre foi 
muito generoso. Será um 
privilégio enorme ocupar o 
horário dele'; afirmou  Huck.  

Fausto Silva confirmou em 
janeiro que deixa o "Domingão 
do Faustão" e a TV Globo no fim 
de 2021. Em nota, a emissora 
afirmou que Fausto decidiu 
"encerrar sua jornada à frente 

ramas semanais" neste 
ano de seu contrato. 

For 32 anos comandando o 
programa.  

JS Huck,  escolhido para 
o programa aos domingos, é 
o apresentador do "Caldeirão 
do  Huck",  que vai ao ar aos 
sábados na Globo, desde 2000. 
Ele tinha sido contratado pela 
empresa em 1999, depois de 
iniciar sua carreira na  Band,  
onde ficou conhecido pelo 
programa "H".  

Huck  ainda estuda a 
fórmula para o novo programa 
e o fato de trocar o sábado 
pelo domingo. O nome da 
nova atração também não está 
definido. 

"É página em branco. 
Vamos trabalhar. Mas  

vamos respeitar o hábito do 
telespectador 

HUCK POLÍTICO?  
Luciano Huck  não fugiu 

das perguntas sobre política, 
iniciadas logo na abertura do 
programa. 

"Iria ele seguir como um 
dos comunicadores mais 
importantes, talentosos, e 
admirados do país e de quebra 
ocupar as tardes de domingo 
na Globo? Ou mesmo sem 
trajetória na política partidária, 
iria se lançar como candidato 
ã presidente?", questionou o 
apresentador. 

"Mesmo desejada por 
parte relevante da elite política, 
do poder econômico e de 
milhões de eleitores brasileiros 
como mostram as pesquisas, 
sua pré-candidatura nunca 
foi assumida, assim como sua 
decisão entre TV e  Brasilia  
também nunca foi anunciada. 
Será agora' 

Após a introdução de Bial 
sobre o convidado da noite,  
Huck  negou que será ou seria 
candidato a qualquer cargo na 
política. 

"Vou ser muito franco: 
nunca me lancei candidato 
a nada, par isso não estou 
retirando candidatural afirmou. 
"Não consigo enxergar esse 
cargo [de candidato] como 
oportunidade. Não seria 
responsável da minha parte". 
E emendou: "minha melhor 
contribuição é como cidadão, e 
não como candidate. 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou, na noite desta 
terça-feira (15), a importação 
excepcional da  Sputnik  V por 
mais 7 estados brasileiros: Rio 
Grande do Norte, Mato Grosso, 
Rondônia, Pará, Amapá,  Paraiba  
e Goiás. 

Ao todo, mais 592 mil 
doses poderão ser importadas, 
distribuídas da seguinte forma: 

Rio Grande do Norte: 71 mil 
Mato Grosso: 71 mil 
Rondônia: 36 mil 
Pará: 174 mil 
Amapá: 17 mil  
Paraiba:  81 mil 
Goiás: 142 mil 
A autorização foi concedida 

com as mesmas restrições que 
se aplicaram a outros 6 estados  

só poderão ser usados após 
liberação pelo Instituto 
Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde da Fiocruz. 

A Anvisa receberá relatórios 
periódicos de avaliação de 
risco-beneficio da vacina. 

A vacina deverá ser 
utilizada em condições 
controladas, com condução 
de estudo de efetividade, com 
delineamento acordado com a 
Anvisa e executado conforme 
boas práticas clinicas. 

Anvisa poderá, a qualquer 
momento, suspender a 
importação, distribuição e uso 
das vacinas importadas. 

As pessoas deverão ser 
informadas de que a vacina 
"não tem avaliação" da agencia 
quanto a qualidade, eficácia e 
segurança. 

que também receberam, no 
inicio do mês, permissão de 
importação excepcional - 
Bahia, Maranhão, Sergipe, 
Ceará, Pernambuco e  Piaui.  

Ao todo, esses estados 
tiveram autorização para 

importar 928 mil doses. 

Veja algumas das 
condições: 

A vaci na deverá ser utilizada 
apenas em adultos saudáveis. 

Todos os lotes importados 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHAES DE ALMEIDA 

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA PREGÃO ELETRONICO - SRP 013-2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, COMUNICA que a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do 
tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 
empresa para Recuperação de Estradas vicinais no município 
de Magalhaes de Almeida,  RECURS();  FEDERAL CODEVASF -  
CV  8.317.00/2019 E SICONV: 888456 publicada no DOU DIA 
14/06/2021 seção de terceiros pg 109 de terceiros e jornais 
extra e debate dia 11/06/2021 e DOEMA dia 11/06/2021 ONDE 
SE  LE  -certame se realizará no dia 24 de junho de 2021, LEIA-SE 
certame se realizará no dia 30 de junho de 2021, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, permanecendo inalterado 
todas as outras informações. Esclarecimentos adicionais rio 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (*. 98) 3483-1122, das 08:00 
as 12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 08 de junho de 2021 
Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal. 
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EXPEDIENTE 

Nome do Prefeito 
Raimundo Nonato Carvalho 
Nome do Vice-prefeito 
Rafael Santos Silva 

Responsável Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  
Email:  prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 012/2021 

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal ,de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  COMUNICA que a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo 
menor prego global, que tem por objeto contratação de empresa 
para pavimentação em bloco  inter  travado no município de 
Magalhaes de Almeida/MA, RECURSO: FEDERAL CODEVASF —  
CV  8.123.00/2020 E SICONV: 900910 publicada no DOU DIA 
14/06/2021 seção de terceiros pág. 109 de terceiros e jornais extra 
e debate dia 11/06/2021 e DOEMA dia 11/06/2021 ONDE SE LI - 
"certame se realizará no dia 24 de junho de 2021", LtIA-SE - 
"certame se realizará no dia 30 de junho de 2021", através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, permanecendo 
inalterado todas as outras informações. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 
as 12:00hs. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 16 de junho de 
2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: c64b738bddc64e2b87b60ff4ac31f535651bfb8f 

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 013/2021 

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, COMUNICA que a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico com registro de prego, do tipo 
menor prego global, que tem por objeto contratação de empresa 
para Recuperação de Estradas vicinais no município de 
Magalhães de Almeida/MA, RECURSO: FEDERAL  CODE  VASF —  
CV  8.317.00/2019 E SICONV: 888456 publicada no DOU DIA 
14/06/2021 seção de terceiros pág. 109 de terceiros e jornais extra 
e debate dia 11/06/2021 e DOEMA dia 11/06/2021. ONDE SE LI - 
"certame se realizará no dia 24 de junho de 2021", LEIA-SE 
"certame se realizará no dia 30 de junho de 2021", através do 
uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, permanecendo 
inalterado todas as outras informações. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 
as 12:00hs. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 16 de junho de 
2021.Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal, 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 72d7f008bb9aa0e4c1c28bc4b97ae3f7695f4237 

PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 015/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO.  

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de prego, 
do tipo menor prego global, que tem por objeto contratação de 
empresa para Prestação de Serviços de Assessoria e 
Consultoria em Gestão Educacional de interesse da Secretaria 
de educação de Magalhães de Almeida/MA, certame se realizará 
no dia 30 de junho de 2021, ás 11:00 horas (horário de  Brasilia),  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro, Magalhães de Almeida - MA. 0 edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página  web  do Portal de Compras 
Públicas — endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 22 de março de 
2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 2ab92a851c0367d576d303bb97ba61c6b0ac49cb 

PORTARIA N° 292/2021 

Institui a nomeação de NAYDJA LUCIANA CASTRO GARCES. 
0 PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado 
do Maranhão no uso de suas atribuições e de conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal Capitulo VII, Seção II, Artigo 65. 
Considerando o disposto no inciso II do  art.  9° da Lei n° 236 de 02 
de janeiro de 1998: RESOLVE,  Art.  1° - NOMEAR, NAYDJA 
LUCIANA CASTRO GARCES, brasileira, casada, maior, capaz, 
portadora do CPF 057.372.203-03 e RG 038973892010-2 
SSP/MA, para exercer o cargo Comissionado de ASSESSORA 
JURIDICA, lotada na Procuradoria Jurídica do Município, 
lotada do Gabinete do Prefeito.  Art.  2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em 
contrário. Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, em Magalhães de 
Almeida/MA, 14 de junho de 2021. Raimundo Nonato Carvalho, 
Prefeito Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 96895654a764ca64d9024eac88c4f1ceea2e18ab 
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