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Governo do Estado está construindo uma 
policlinica no bairro da Liberdade, em Sio Luis 

Unidade de Saúde Polictinica tem aproximadamente 612 metros 
quadrados e previsão de inauguração para este semestre. 

O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado 

das Cidades e Desenvolvi-

mento Urbano (Secid), esta 

construindo uma policlínica 

no bairro da Liberdade, em 

São Luís. A ação integra as 

ações do  PAC  Rio Anil. 

A iniciativa faz parte de 

uma parceria da Secid com 

as secretarias de Estado de 

Saúde (SESI e a de Gover-

no (Segov). A expectativa 

beneficiar mais de 10 mil 

famílias da região com aten-

dimento médico em várias 

especialidades. 

De acordo com o secretario 

de Estado das Cidades e De-

senvolvimento  Urban°,  Márcio  

Jerry,  por meio do projeto  PAC  

Rio Anil, governo busca aten-

dera  Area not  setores de edu-

cação, sadde e segurança, com  

obras estruturantes que visam 

impactar positivamente, tam-

bém, os moradores dos bairros 

do entorno, como Camboa, Fé  

em Deus e Alemanha. como Escola Digna, creche, 

-Nessa  Area,  além da poli- ciclovia e praças com  Area  de 

clinica, a população terá  aces-  lazer e esportes", destacou  

so  a outros equipamentos, Marcio  Jerry.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL -  SRI'  007/2021. A 

Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 

ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conheri-

mento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei IV 

10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n..8.666/93 

• suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

encial, do tipo menor preço, que tem por objeto contra- 

de empresa para execução dos serviços de lavagem de 

veículos para atendimento das Secretarias da Prefeitura Mu-

nicipal de MagalliSes de Almeida/MA, o certame se realizará 

no dia 12 de maio de 2021, as 11:00 presidida pela Pregoeira 

desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Ma-

oaihjes de Almeida Ma. O edital e seus anexos encontram-se 

disponíveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais 

no mesmo endereço eiou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 

08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa. tt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  SRI'  008/2021. A 

Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 

ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conheci-

mento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 

0.. 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, que  tern  por objeto 

contratação de empresa para fornecimento de água e  gas  para 

atendirnentodas Secretarias municipais da Prefeitura Municipal 

de Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 12  

dc  maio de 2021, as 15:00 presidida pela Pregoeira desta Prefei-

tura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magaillaes 

de Almeida - Ma. O edital e seus anexos encontram-se dispo-

niveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais no 

mesmo endereço elou pelo telefone (** 98) 3483-1122, das 08:00 

as 1211.0hs. Paula Lima Costa. 

COMUNICADO 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

CNPJ n. 18.209.965/0014-79, torna público que REQUEREU 
Junto a SEMMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a: 
RENOVAÇÃO da licença de operação para atividade de Comer-
cio atacadista de máquina, equipamentos e serviços de manu-
tenção e reparação mecânica, localizado Av.EnT Emiliano 
Macieira, 196 A  Rod.  Br 135 m09 -Distrito Industrial - Maratana 

São Luis - MA, conforme processo SEMMAM n°21071/2021,,  

COMUNICADO 
GRANEL QU ¡MICA LTDA. CNPJ n.44.983.435/0010-60, torna 

publico que REQUEREU junto á Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais -e SEMA a Renovação de Licença 

de Operação - ReL0 para oTerminal deTancagem e dutovia de 

Granéis Líquidos -TG2 na BR 135, lotes 31 e 32 do Módulo G do, 

Distrito industrial  Port  uariode  Sao  Luis, conforme o e-processo 

n. 064331/2021, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALME/DA.AVISO 
DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SRP 006/2021. A Pregoeira 
Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE MAMA, Estado 
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizae sob a égide da Lei n.0 10.520/02, e subsidiariamente 
.as disposições da Lei me 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, que  tern  por objeto contratação de empresa para execu-
çáo dos serviços de xerox e encadernação para atendimento das 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 
o certame se realizará no dia 12 de maio de 2021,  Ss  08:00 presidi-
da pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
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279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponiveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (. 98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa. 

Um dia de muitas co-

memorações para Riachão, 

cidade do sul do  Maranhao,  

que nesta quinta-feira (29), 

completou 186 anos. 

O governo do Estado se 

fez presente nas atividades 

alusivas a data, com a en-

trega de dois portais para a 

cidade e de equipamentos 

do programa "Mais Renda'. 

Representando o gover-

nador Flávio  Dino,  o vice-

-governador Carlos Brandão 

acompanhado do secretario 

de Turismo, Catulé  Junior  

oficializaram as entregas 

para Riachão.  

Portals  para o Coração 

da chapada das Mesas 

Ação da Secretaria de Es-

tado do Turismo (SETUR), os 

portais de entrada e de saida 

de Riachão com estrutura 

em concreto armado e deta-

lhes em revestimento rústi-

co- trazem o 'Morro do Cha-

péu", símbolo da Chapada 

das Mesas, em detalhe, como 

saudação aos visitantes. "O  

polo turístico da Chapada 

das Mesas tem como princi-

pal objetivo colocar em seu 

portal o seu simbolo maior: 

porque estrategicamente 

importante promovemos a 

região como um destino tu-

ristico único. Estratégia essa 

usada nos melhores cases de 

turismo no mundo", explicou  

o secretário Catulé Júnior. 

"Sabemos que esta cida-

de preserva fortes caracte-

rísticas turisticas. Aqui é tim 

lugardiferenciado.Todos que 

por aqui passam, merecem 

ser convidados a conhecer 

as suas belezas e riquezas 

naturais. Logo, justa entrega 

de seus dois portais. Também  

não podemos nos esquecer 

dos efeitos da pandemia so-

bre a população riachoense. 

Certamente, os beneficiários 

do programa Mais Renda, 

daqui da cidade, saberão 

fazer bom uso dos equipa-

mentos para amenizar a crise 

econômica", avaliou o vice 

governador Carlos Brandão. 



Os ex-ministros Mandetta,  Teich  e Pazuello e o ministro Queiroga vão 
serouvidos na CPI 

iafrBolsonaro foi alertado por ministros de que se as eleições fossem 
hoje, correria o risco de perder 

• 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 
DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei n.. 10520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de lavagem 
de veículos para atendimento das Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará 
no dia 12 de maio de 2021, ás 11:00 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 prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL — SRP 008/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Ma ra n hão, torna público,  pa  ra  con  heci mento 
dos interessados quefará realizar, soba égide da Lei n..10.520/02, 
e subsidiariamente as disposições da Lei n.. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, lidtação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, que  tern  por objeto contratação de 
empresa para fornecimento de água e gás para atendimento das 
Secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 12 de maio de  2021,ás  
1500 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 prefeitura municipal. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa. 
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Renan Calheiros bate boca com Ciro Nocueira 
Durante a reunião desta quinta-feira, houve um principio de 

bate-boca entre Renan Calheiros e Ciro Nogueira (PP-PI), aliado 
do Palácio do Planalto. 

Quando Renan anunciou os requerimentos que queria 
colocar em votação, Ciro Nogueira solicitou que fossem 
aprovados todos os pedidos de informação já apresentados 
comissão, isto 6, mais de 200.  

'Tor  que não aprovamos todos os pedidos de informação?°, 
questionou Nogueira. 

Renan, então, respondeu:  'Torque  os requerimentos de 
informação terão de ter um parecer de cada um e votados, 
aprovados pela maioria. Nós não vamos transformar essa CPI 

em uma batalha eleitoral, política:' 
Na sequência, Ciro Nogueira indagou:"E o que que tem a ver 

isso, senador Renan?". 
E o relator respondeu:"Sealgum dos senhores têm problemas 

a ajustamos seus estados, precisa ter fato determinado para isso:' 
Nogueira, então, emendou: "Quem tem problemas para 

ajustar é o senhor, senador Renan.Todostêm fatos determinados. 
O senhor está com medo de aprovar os requerimentos de 
informação. E isso que o senhor está mostrando." 

Em resposta, Renan disse: "Eu não estou com medo. Com  
medo esta quem não quer que a comissão prossiga' 

Bolsonaro é aconselhado por ministros a 
não falar só para tolhaie a usar máscara 
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CPI da Covid aproVd-convoc ção -de 
Queiroga e de três ex-ministros da Saúde 

DIRETOR-PRESIDENTE DA AN1/15A,  ANTONIO  BARRA TORRES, TAMBÉM FOI CONVOCADO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL — SRP 008/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Eslado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, soba égide da Lei n..10.520/02, 
e subsidiariamente as disposições da Lei n.. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, que  tern  por objeto contratação 
de empresa para execução dos serviços de xerox e encadernação 
para atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 12 de 
maio de 2021, ás 08:00 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. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 
1200hs. Paula Lima Costa. 

A CPI da Covid aprovou 
nesta quinta-feira (29) a 
convocação do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
e dos ex-ministros da pasta 
no governo Bolsonaro: Luiz 
Henrique Mandetta, Nelson  
Teich  e Eduardo Pazuello. 

Durante a sessão, os 
senadores também aprovaram 
a convocação do diretor-
presidente da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Antônio Barra Torres. 

Pelo calendário definido 
durante a sessão: 

Mandetta e  Teich  serão 
ouvidos próxima terça-feira (4); 

Eduardo Pazuello será 
ouvido na quarta-feira (5); 

Marcelo Queiroga e Barra 
Torres serão ouvidos na quinta-
feira (6). 

O depoimento de Eduardo 
Pazuello é um dos mais 
aguardados pelos integrantes 
da CPI. O general do Exército 
comandou o Ministério da 
Saúde entre maio de 2020 e 
março de 2021. 

A gestão de Pazuello 
foi marcada por recordes 
sucessivos no número de 
mortes por Covid. 0  ex- 

proposto pelo relator da CPI, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
também prevê: 

Inteiro teor dos 
processos administrativos de 
contratações de mais tratativas 
relacionadas à aquisição de 
vacinas e insumos no âmbito 
do Ministério da Saúde; 

Toda a regulamentação 
feita pelo governo no âmbito 
da lei de enfrentamento 
emergência de saúde pública, 
especialmente sobre temas 

Em reunião com ministros  
politicos,  o presidente Jair 
Bolsonaro foi aconselhado a 
parar de falar somente para a 
própria "bol ha" e a usar máscara, 
se quiser ganhar a eleição. 
Durante o encontro, Bolsonaro 
foi alertado, inclusive, que 
hoje corre o risco de perder a 
disputa. 

A reunião foi organizada 
para discutir estratégias do 
governo para enfrentar a CPI 
da Covid, na qual o Palácio 
do Planalto é minoria. Dos 
11 titulares, somente 4 são 
governistas. O governo está 
dividido. Uma ala defende 
a busca de diálogo. Outra, o 
enfrentamento. 

Participantes do encontro 
disseram ao presidente que ele 
precisa parar de falar apenas  

como isolamento, quarentena 
e proteção de coletividade; 

Registros de ação e 
documentos do governo 
relacionados a medicamentos 
sem eficácia comprovada, 
inclusive indicados pelo 
Tratecov, aplicativo feito pelo 
Ministério da Saticle; 

Todos os documentos e 
atos normativos requerentes 
a estratégia de campanhas de 
comunicação do governo e do 
Ministério da Saúde, além dos 
gastos associados; 

Documentoseinformações 
sobre o planejamento e 
critérios de definição dos 
recursos para o combate 
Covid e sua distribuição entre 
os entes subnacionais; 

Todos os contratos, 
convênios e demais ajustes 
da união que resultaram em 
transferência de recursos 
para estados e capitais, 
inicialmente; 

Encaminhamento pela 
Secretaria de Saúde do 
Amazonas dos pedidos 
de auxílio e de envio de 
suprimentos, em especial 
oxigênio, além das respostas 
do governo federal. 

para a "bolha" bolsonarista, 
isto 6, o grupo de apoiadores 
de primeira hora, e ampliar o 
diálogo com outros segmentos 
da população. 

Bolsonaro também foi 
aconselhado a usar máscara. No 
encontro, um dos participantes 
disse que o uso da mascara é 
consenso e tem sido defendido 
em todas as oportunidades 
pelo ministroda Saúde, Marcelo 
Queiroga. 

Em relação aos trabalhos 
da CPI da Covid, a orientação 
do presidente, passada à 
sua equipe, é de apostar 
na investigação do uso das 
verbas federais por estados 
e municípios e convocar 
especialistas que defendem o 
tratamento precoce, na mesma 
linha de Bolsonaro. 

ministro deverá abordar temas 
como aquisição de vacinas; 
indicação de remédios sem 
eficácia comprovada contra a 
Covid; e o colapso na saúde de 
Manaus (AM). 

A agenda de convocações 
foi definida pelo relator da 
CPI, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL). Durante a sessão, o 
relator também anunciou uma 
série de requerimentos  corn  
pedidos de informação. 

O piano de trabalho 
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PREGÃO PRESENCIAL — SRP 006/2021 

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° 

Ile10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei II° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo Menor Prego por item, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de xerox 
e encadernação para atendimento das Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame 
se realizará no dia 12 de maio de 2021, ás 08:00 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. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 29 de abril de 
2021. 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 9486ed9cbc1e612282c50c350cf5710976c24e5a 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2021 

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, e subsidiariamente as disposições da Lei N°8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo Menor Preço, que tem por objeto contratação 
de empresa para execução dos serviços de lavagem de 
veículos para atendimento das Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará 
no dia 12 de maio de 2021, ás 11:00 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. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 as 
12:00hs. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 29 de abril de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: dda55a359f6414451fa0c89cf123728dfcf7f371 

PREGÃO PRESENCIAL — SRP 008/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
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 modalidade Pregão 
Presencial, do tipo Menor Preço, que tem por objeto contratação 
de empresa para fornecimento de água e gás para atendimento 
das Secretarias municipais da Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 12 de 
maio de 2021, As 15:00 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. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
prefeitura municipal. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 
Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida, 29 de abril de 2021. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 2b25d6822d36f79aadadd6e9148b33787c697d8d 
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