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A S e c r e t a r i a 
de Estado de 
Saúde Públi-

ca (Sespa) confir-
mou, às 18h deste 
domingo (27), cin-
co óbitos por covid-19 no 
Estado. Nenhum caso de 
nova infecção foi regis-
trado. Os números cadas-
trados se referem aos últi-
mos sete dias. Assim, Pará 

chega a 549.610 
casos de infec-
ções confirmadas 
e 15.420 mortes 
pelo novo coro-
navírus. Nos dias 

anteriores, as prefeituras 
informaram tardiamente 
82 casos e 9 óbitos.

Segundo os dados di-
vulgados neste domingo 
pela Sespa, a taxa de le-

Pará tem 5 novas mortes
DADO, DOS ÚLTIMOS 7 DIAS, FOI DIVULGADO NA NOITE DESTE DOMINGO. NÃO HÁ REGISTRO DE NOVOS INFECTADOS.

PANDEMIA

talidade está em 2,81%, 
com 35 casos suspeitos 
em análise, 92.838 sus-
peitas descartadas e um 
total de 513.108 pacientes 
recuperados.

LEITOS

A Sespa também in-
formou os números dos 

leitos disponibilizados 
pelo Estado para pacien-
tes com covid-19. Agora, 
está assim distribuída: 
leitos clínicos - 710 ofer-
tados, 441 disponíveis, 
16 reservados, 8 aguar-
dando liberação da uni-
dade hospitalar e 269 
ocupados (ocupação de 
37,89%); clínicos pedi-
átricos - 5 ofertados, 1 
disponível, 2 reservados, 
1 aguardando liberação 

da unidade hospitalar e 
4 ocupados (ocupação 
de 80%); UTI Adulto - 
495 ofertados, 166 dispo-
níveis, 14 reservados, 5 
aguardando liberação da 
unidade hospitalar e 329 
ocupados (ocupação de 
66,46%); UTI Pediátrica - 
9 ofertados, 9 disponíveis 
(ocupação de 0%); e UTI 
Neonatal - 2 ofertados, 2 
disponíveis (ocupação de 
0%).CÂMARA MUNICIPAL 

DE CURIONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-03. 
Objeto: Aquisição de material de expediente e outros para 
manutenção dos trabalhos da Câmara Municipal de 
Curionópolis. Data: 08/07/2021. Horário: 16:00 HRS. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados na sala da Comissão de Licitação da Câmara Municipal 
de Curionópolis, na Av Brasil Nº 235, no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 hrs e no site https://cmcurionopolis.pa.
gov.br/ a partir da publicação deste Aviso. Curionópolis-PA, 
28 de junho de 2021. Daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro


