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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 009/2022, tipo menor 
preço, modo de disputa aberto, para REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, OBJETIVANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. A Sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 07 de Março de 2022 por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 
980403, às 9:00hs. Edital e anexos: https://acara.
pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 
980403, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Travessa 
São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. 

Aviso de Licitação
A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 010/2022, tipo menor 
preço, modo de disputa aberto, para REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS 
DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARÁ/PA. A Sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 07 de Março de 2022 por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 
980403, às 14:00hs. Edital e anexos: https://acara.
pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 
980403, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Travessa 
São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das Licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. 

Antonio Rubens Oliveira de Oliveira Junior. 
Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo 
de 8,92% de quantitativo ao Contrato nº 
064/2021, decorrente da Tomada de Preço nº 
01/2021 da Prefeitura Municipal de Muaná. 
Cujo o Objeto e a Contratação de Empresa 
Especializada para Construção da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Belmiro 
Lopes, na zuna rural do Município de Muaná/PA. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal/Secretaria 
de Educação de Muaná/PA. CONTRATADA: 
ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob 
nº 63.810.097/0001-18. Valor Aditivado R$ 
179.446,44. Assinatura: 02/07/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo de Acréscimo 
de 15,62% de quantitativo ao Contrato nº 
064/2021, decorrente da Tomada de Preço nº 
01/2021 da Prefeitura Municipal de Muaná. 
Cujo o Objeto e a Contratação de Empresa 
Especializada para Construção da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Belmiro 
Lopes, na zuna rural do Município de Muaná/PA. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal/Secretaria 
de Educação de Muaná/PA. CONTRATADA: 
ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob 
nº 63.810.097/0001-18. Valor Aditivado R$ 
314.418,84. Assinatura: 23/09/2021

CRIANÇAS

Vacinação avança
de forma desigual
PESQUISA INDICA RITMO MAIS LENTO EM ESTADOS COM IDH MENOR

O ritmo da vacinação in-
fantil contra covid-19 é 
mais lento em estados 

onde o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) e a es-
perança de vida ao nascer são 
menores, apontou uma nota 
técnica da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) divulgada nesta 
quarta-feira. As infor-
mações são da Agên-
cia Brasil. 

P e s q u i s a d o r e s 
do Observatório Co-
vid-19 da fundação 
avaliam que o cruzamento dos 
indicadores sociodemográ� -
cos com a cobertura vacinal de 
cada estado produz um forte 
indício de que a vulnerabili-
dade social determina a apli-
cação das doses em crianças. 
Esse cenário de desigualdade 
entre as unidades da federação 
acaba por afetar mais os esta-
dos em que há maior propor-
ção de crianças na faixa etária 
que deve ser vacinada, de 5 a 11 
anos, acrescentam.

O estudo também mostra 
que a cobertura vacinal para a 
primeira dose infantil é menor 
onde há maior desigualdade de 
renda, pobreza e internações 
por condições de saúde que po-
dem ser controladas por acom-
panhamento na atenção básica.  

“Entre as Unidades Fede-
rativas, apenas sete 
possuem cobertura de 
primeira dose maior 
que a média nacional 
(21%): Rio Grande do 
Norte (32,6%), Sergipe 

(23,9%), Espírito Santo (21,9%), 
São Paulo (28,1%), Paraná (28,6 
%), Rio Grande do Sul (23,2%) 
e o Distrito Federal (34,6%). 
O pior desempenho está no 
Amapá, com apenas 5,3% da 
população na faixa etária en-
tre 5 e 11 anos vacinada”, diz 
a nota, que destaca que todos 
os estados da região Norte en-
contram-se abaixo da média 
nacional.

Se consideradas as capi-
tais, a Fiocruz descreve que 

estão abaixo da marca do país 
Boa Vista (20,6%), Rio Bran-
co (6,9%), Porto Velho (16%), 
Teresina (8,4%), João Pessoa 
(15,8%), Belo Horizonte (18,4%) 
e Cuiabá (15,7%). Por serem 
muito destoantes, os percen-
tuais de Macapá (1,6%), Recife 
(1,9%) e Campo Grande (1,6%) 
podem indicar inconsistência 
dos dados disponíveis.

FAKE NEWS
Para a Fiocruz, a difusão de 

notícias falsas tem provocado 
resistência das famílias quanto 
à e� cácia e segurança da imu-
nização para esta faixa etária, 
apesar de todas as evidências 
cientí� cas disponíveis. “Mais 
do que nunca, cabe o devido 
esclarecimento à sociedade 
civil, com linguagem simples e 
acessível sobre a importância, 
efetividade e segurança das 
vacinas, envolvendo a respon-
sabilidade de todos os níveis de 
gestão da saúde no país (fede-
ral, estadual e municipal)”.

A capital paraense conti-
nua vacinando contra a co-
vid-19 crianças, adolescentes 
e adultos. Podem comparecer 
aos pontos de vacinação todos 
aqueles que ainda não rece-
beram primeira, segunda ou 
terceira doses. Para pessoas 
imunosuprimidas, também 
está disponível a quarta dose. 

O mesmo ocorre em Ana-
nindeua, onde a vacina está 
disponível para todas as faixas 
etárias em 26 Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS), das 8h às 
13h. No caso da imunização 
pediátrica, crianças com 5 
anos completos, imunossupri-
midas ou não, e de 6 a 11 anos 
sem imunossupressão pode-
rão ser atendidas. 

Também em Marituba, o 
calendário alcança todo o pú-
blico vacinável, que poderá 
comparecer em um dos dez 

Municípios da RMB 
seguem vacinando 

pontos disponíveis para atua-
lizar o esquema vacinal. 

Já em Santa Izabel, a vaci-
nação também é para todas as 
faixas. Haverá postos diferen-
tes a cada dia da semana.

Veja
mais

Use um leitor 
de QR Code 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia

COVID-19

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) concedeu o primeiro re-
gistro de um autoteste para 
covid-19 no Brasil. O produ-
to é o “Novel Coronavírus 
(Covid-19) Autoteste Antí-
geno”, da empresa CPMH 
Comércio e Indústria de 
Produtos Médicos-Hospi-
talares e Odontológicos. 
A amostra é colhida com 
swab nasal (uma espécie de 
cotonete) e o resultado sai 
em 15 minutos.

Segundo a agência, a 
avaliação do pedido da 
CPMH levou 16 dias, in-
cluindo quatro dias utiliza-
dos pela empresa solicitan-
te para atender exigências 
técnicas feitas pela Anvisa.

O autoteste é parecido 
com o teste rápido, mas 

pode ser feito por leigos, em 
casa. O kit vem com um dis-
positivo de teste, tampão de 
extração, � ltro e o swab.

O chamado “teste de an-
tígeno” é capaz de identi� -
car o antígeno viral, que é 
uma estrutura do vírus que 
faz com que o corpo produ-
za uma resposta imunológi-
ca contra ele, os anticorpos.

Os testes de antígeno 
detectam essas estruturas. 
Se ele dá positivo, signi� ca 
que a pessoa está infectada 
no momento do teste e pode 
infectar outras.

Segundo a própria Anvi-
sa, é indicado utilizar o au-
toteste “entre o 1º e o 7º dia 
do início de sintomas como 
febre, tosse, dor de gargan-
ta, coriza, dores de cabeça e 
no corpo”.

Anvisa concede o 1º 
registro de autoteste

A Secretaria de Estado de 
Saúde Pública (Sespa) con� r-
mou nesta quinta-feira, 17, 164 
novos casos de covid-19 e dez 
óbitos em decorrência de com-
plicações da doença. Os nú-
meros se referem aos últimos 
sete dias. Em relação a sub-
noti� cações das prefeituras, o 
boletim epidemiológico traz 
mais 2.645 infecções pelo novo 
coronavírus e 17 mortes que 
ocorreram em dias anteriores. 

Com a atualização, o Pará 
chegou a 697.370 casos con-
� rmados da doença desde a 
chegada da pandemia no Es-
tado, o que ocorreu em março 
de 2020. Também estão con-
� rmados 17.638 óbitos pela 

Estado soma 164 casos de
covid em apenas sete dias

doença ao longo da pandemia. 
O boletim mostra, ainda, que 
651.777 pacientes consegui-
ram vencer a doença e estão 
recuperados. 

Quanto aos casos suspeitos, 
156.111 já foram descartados e 
172 estão em análise. 

PAÍS
O Brasil registrou ontem 

1.129 mortes por covid-19 em 
apenas 24 horas, totalizando 
641.997 óbitos desde o início da 
pandemia. Com isso, a média 
móvel de mortes nos últimos 7 
dias é de 841 - completando 10 
dias acima da marca de 800. 

O país também registrou 
129.266 novos casos de co-
vid-19 em 24h, chegando ao 
total de 27.941.476 infectados 
desde o início da pandemia.

  Primeira, segunda e terceira dose da vacina estão disponíveis na capital 
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Cruz (Fiocruz) divulgada nesta 


