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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  

PORTARIA N°25112021 

Institui a NOMEAÇÃO de KARINNA GOMES CANDEIRA QUEIROZ — SECRETARIA DE ESCOLA — SEDE. 0 PREFEITO MUNICIPAL DE 
MAGALHAES 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, 
Karinna Gomes Candeira Queiroz brasileira, maior, capaz, portadora do CPF 002.137.811-82 e RG 038618952009-4 SSP/MA para exercer a 
função do cargo de SECRETARIA DE ESCOLA, SEDE, lotada na Creche Maria Zezeca.  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, 10 de março de 2021. 
Raimundo Nonato Carvalho, Prefeito Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 5adfcabdeec9d337bb9e80b69EifbOfbd39fai3aa5 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modaiidade Pregão Presencial, do tipo menar prego, per item, q,JC tem par objeto contratação de ernpresa especiaiizada ser/igas 
de Apoio Administrativo de interesse do Município de Magalhães de Almeida/MA., o certame se realizará no dia 24 de março de 2021, ás 
10:00 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - Magalhães de Almeida —MA, O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página  
web  do Portal de Compras Públicas — Endereço: https://www.portaldecompraspublicas.combr. Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço 
eletrônico eiou SACOP e Portal da Transparência. Magalhães de Almeida — MA, 10 de março de 2021. Paula Lima Costa — Pregoeira 
Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 505b50ab63ac45ba4a6225c04e94cfcc505cf589 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2021 

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, através da Secretaria de Administração, vem Registrar os Prego para futura Aquisição de 
material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Magalhães de Almeida/MA, PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP N° 003/2021 — Processo Administrativo n°00003/2021 —  CPL  -Sessão: 02/03/2021 As 14:30hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 
03103/2021 homologação: 04103/2021. EMPRESA:  VW  COMERCIO, inscrita no CNPi sob no 33:609.045/0001-60, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) VALDER ELIAS ROCHA FERREIRA, com RG sob n° 2368891 SSP-PI, e inscrito no CPF sob n° 00569928311, 
sPiliAdA na RUA Doutor AnArAn r.nntinho, n° 1260 Sala A — Santa CEP: rarm-Isn. MATERIAL REGISTRADO. 

N° EXPEDIENTE LOTE DEscRigAo IVIARCA L.IND 
DOS PRODUTOS 

1 PAPEL A4 RECICLADO BRANCO 210 X 297 COPIMAX RESMA 500 
MM RFsiviA COM 5no FOI  HAS;  7561/IVI2 re JAM.  

9 

2 PAPEL A4, MEDINDO 210X297, CAIXA COM COPIMAX CAIO. .p90 
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Acesso. Compartilhe O Debate 
do Maranhao  

EUA encerram investigação de 
subsidios sobre aluminio brasileiro Sem rivais, presidente do  COI  conquista 

segundo mandato até 2025 

O presidente do Comitê Olimpico Internacional  (COI), Thomas 

Bach,  conquistou um segundo mandato nesta quarta-feira (10) 

em uma votação realizada no primeiro dia de uma sessão virtual 

da entidade ao concorrer sem adversários, e ficara no cargo até 

2025.  Bach  recebeu 93 dos 94 votos validos no processo. 

"Muito obrigado, do fundo do meu coração, por este voto 

extraordinário de confiança e fé", disse ele aos membros após 

a votação. Quero continuar a atingir objetivos ambiciosos com 

vocês no mundo pós-coronavirus".  

Bach  assumiu em 2013 como nono presidente da organização 

desde sua fundação, em 1894, sucedendo  Jacques Rogge  e 

derrotando cinco outros candidatos. Os presidentes do  COI  são 

limitados a um máximo de dois mandatos. O primeiro é de oito 

anos, e uma reeleição pode mantê-los na vaga por mais quatro. 

Advogado alemão e medalhista de ouro olímpico de esgrima 

na Olimpíada de Montreal de 1976,  Bach  é membro do  COI  

desde 1991. 
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PREFEITURA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. PREGÃO PRESENCIAL 
.,212021. 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, e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.0 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão presencial, do tipo menor 
preço, por Item, que tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada serviços de Apoio Administrativo de interesse do Município 
de Magalhães de Almeida/MA., o certame se realizara no dia 24 de 
março de 2021, as 10:00 horas (horário de Brasília), sendo presidida 
pelo Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Perma - 
nente de Licitação, situada Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro 
- Magalhães de Almeida -MA, O edital e seus anexos encontram-se 
disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - Endere-
ço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou Sacop e portal da 
transparencia. Magalhães de Almeida - MA, 10 de março de 2021. 
Paula Lima Costa- Pregoeira Municipal. 

A exportação de alumínio 
brasileiro está livre de subsí-
dios, anunciaram ontem (10) 
em nota conjunta os Minis-
térios das Relações Exteriores 
do Brasil e dos Estados Unidos. 
O governo norte-americano 
encerrou as investigações so-
bre a venda de chapas de liga 
do metal para o exterior sem 
impor sobretaxas ao produto 
brasileiro. 

"0 governo brasileiro rece-

beu com satisfação o encerra-
mento da investigação sobre 
subsídios e medidas compen-
satórias, que foi concluída sem 

a imposição de sobretaxas 
ao produto nacional", diz o 
comunicado. 

As investigações relati-
vas à pratica de  dumping  
prosseguem. No  dumping,  

um pais vende mercado- 

IMUNIZA 0 

O  Maranhao  recebeu, nes-
ta quarta-feira (10), mais um 
lote de imunizantes contra 
a Covid-19, trata-se do sexto 
lote de vacinas CoronaVac 
com 66.800 novas doses. Com  
a chegada da nova remessa, o 
público-alvo da campanha de 
imunização  sera  estendido, 
alcançando pessoas a partir 

de 75 anos de idade. Desta 
forma, além dos profissionais 
de saúde, as novas doses tam-
bém irão imunizar idosos de 
75 884 anos. 

O secretario de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, que este-
ve na Rede de Frio Estadual 

acompanhando a chegada 
do novo lote, afirmou que  

rias a custos menores do 
que os de produção, cani-
balizando a indústria do 
mesmo produto em outros 
países. A nota informou que 
o governo norte-americano 
constatou  dumping  nas ex-
portações brasileiras e que 

as novas doses começam a 
ser distribuídas ainda essa 
semana e destacou uma mu-
dança na distribuição definida 

através de pactuação com os 
municípios. 

"Neste momento iremos 
fazer uma distribuição dife-
renciada para os municípios 
que estão sendo mais atin-
gidos pela Covid-19. Dessa 
forma, Imperatriz e  Sao  Luis 
receberão 5% a mais de doses, 

considerando a estratégia do 
Governo Federal em relação 

Manaus, que recebeu uma 
quantidade maior de doses 
por conta da grande quan-

tidade de casos da doença 
naquele  momenta',  afirmou.  

esta concluindo a análise do 

impacto antes de decidir se 
aplica medidas de retaliação 
ao Brasil. 

"O governo brasileiro con-
tinuara acompanhando a 
investigação  antidumping,  
ainda em curso, sobre o mes- 

A distribuição das vacinas 
continua seguindo os critérios 
estabelecidos através de de-
creto estadual, que estipula 

60% de cobertura vacinal para 
o envio de novas doses de 
imunizantes. 

Segundo a superintenden-
te de Epidemiologia e Contro-
le de Doenças da SES, Tayara 
Pereira, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) está auxilian-
do os municípios que estão 

apresentando dificuldades 
em realizar suas campanhas 

de vacinação. 
"Nós estamos realizando 

diversas reuniões via  web  com 
os municípios e as Regionais 
de Saúde. Além disso, temos  

mo produto. A autoridade 
americana considerou ter 
havido  dumping  nas expor-
tações brasileiras, mas deve 
concluir analise de dano para 
que se determine a eventual 
aplicação de medidas", explica 
a nota. 

equipes de apoiadores ins-
titucionais, compostas por 
profissionais da Atenção Pri-
maria, Epidemiologia e Força 

Estadual de Saúde, que  en 
tram  em contato diariamen-
te com os municípios e as  
Regionals  de Saúde, estimu-
lando, orientando e tirando 
as dúvidas dos profissionais 
para garantir o andamento 
da campanha de vacinação", 
afirmou a superintendente 
Tayara Pereira. Com  a nova 
remessa, o  Maranhao  totaliza 
514.840 doses recebidas des-
de o inicio da campanha de 
imunização contra a Covid-19, 
sendo 98 mil da AstraZeneca e 
416.840 da CoronaVac. 

Maranhão recebe sexto lote de vacinas CoronaVac 
e expande público-alvo da imunização 
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