
5GERAISBELÉM, TERÇA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 
AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO
 ELETRÔNICO Nº 00026/2022 

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do 
tipo menor preço por item que versa sobre o REGISTRO DE PREÇO 
PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E 
FLUVIAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 18/04/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará disponível 
nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, 
sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na 
av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, São Domingos do Capim/PA, 
CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs 
a partir da data da publicação. 

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL
PREGOEIRA

AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRONICO Nº 00025/2022 

O município de São Domingos do Capim/PA, pelo princípio da 
oportunidade e conveniência, através da Pregoeira torna público 
aos interessados a anulação de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00025/2022, que versa sobre o REGISTRO DE PREÇO 
PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E 
FLUVIAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. 

MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL
PREGOEIRA

RAIA DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/1990-
65, toma público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém - 
SEMMA a LO para comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
com o endereço à Av. Visconde de Souza Franco, 
776, Bairro Reduto, CEP 66.053-000. Belém-Pará 
através do processo 3734/2021. 

RAIA DROGASIL S/A. CNPJ 61.585.8651225749. 
toma público que esta requerendo a Secretaria 
Municipal de Melo Ambiente de Belém - SEMMA 
a LO para comércio varejista de produtos 
farmanaubcos. sem manipulação de fórmulas, 
com o endereço à Tv. Padre Eutíquio, 1078, Loja 
133, Bairro Batista Campos, CEP 66.023-710, 
Belém-PA através do processo 3733/2021. 

RAIA DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.869207490, 
toma público que está requerendo à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Belém - SEMMA 
a LO para comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de formulas, 
com o endereço à Rua dos Mundurucus. 1631. 
Bairro Batista Campos, CEP 66.033-716. Belém-
Pará através do processo 3735/2021.

Brasil Bio Fuels Refl orestamento 
Indústria e Comércio S/A, CNPJ 
08.581.205/0001-10, torna público 
que requereu da SEMAS, a licença de 
atividade rural para cultivo de ciclo longo 
da Fazenda Watanabe - Bloco Vera Cruz 
02 (Processo 2011/17388). Acará/PA.

INDÚSTRIA PLÁSTICA COLUMBIA LTDA
 CNPJ: 00.637.240/0001-00

Situada na Av. Engenheiro Fernando Guilhon 2185, 
Cremação, Belém/PA, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém/PA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 71/2022, processo 6829/2020, 
com validade: 14/03/2026. Protocolo: 779544.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
AVISO DE ANULAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bujaru, no uso de suas 
atribuições legais TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico SRP nº 6/2022, 
publicada no Diário Ofi cial da União- Seção 3, ISSN 1677-
7069, Nº 64, segunda- feira, 4 de abril de 2022 e Jornal 
Amazônia, gerais, pagina 4, Belém, segunda- feira 4 de 
Abril de 2022. Motivo: Equívocos na Publicação. 

Miguel Bernardo da Costa Júnior
Prefeito Municipal

A Empresa TRANSPORTES E ARMAZENAGEM 
ZILLI LTDA, CNPJ 81.804.684/0004 – 29 , R. do 
uriboca,1158/Marituba-PA, recebeu da SEMMA a licença 
de operação (LO) Nº 0022/22, PROC. Nº 0423/21, 
transporte rodoviário de cargas e armazenamento.

M ais de 16 mil crian-
ças entre 0 e 9 anos 
de idade já tiveram 

covid-19 no Pará, entretanto, 
o Estado segue apresentando 
níveis baixos de imunização 
infantil. De acordo com da-
dos do Vacinômetro, da Se-
cretaria de Saúde do 
Estado (Sespa), ape-
nas 24,25% da popu-
lação infantil tomou 
a primeira dose da 
vacina, e somente 
3,51% chegou a receber a se-
gunda dose.

Segundo a Sespa, cinco mu-
nicípios paraenses têm as pio-
res coberturas vacinais e ainda 
não registraram nenhuma se-
gunda dose aplicada: Cumaru 
do Norte, Senador José Porfírio, 
Tucumã, Alenquer e Itaituba.

Na opinião da pedagoga 
� aís Gomes, mãe do Caio, de 8 
anos, e do � eo, de 5, ambos va-
cinados, o compartilhamento 
de notícias falsas sobre a vacina 
pediátrica tem desencorajado 
os pais a levarem seus � lhos até 
o posto de vacinação. “Eu mes-
ma já ouvi muita preocupação 
de outros pais, na escola deles, 
com receio da vacina, divul-
gando fake news”, relata.

� aís conta que seu próprio 

marido tinha medo de vaci-
nar o Caio e o � eo, mas, com 
o tempo, entendeu a necessi-
dade da imunização. “É o que 
eu sempre falo: a maioria dos 
pais vacina as crianças contra 
outras doenças desde o nasci-
mento. Essa seria só mais uma 

vacina. E é melhor a 
criança tomar uma 
vacina do que pegar 
covid-19 e vir a morrer 
pela doença”.

O médico infecto-
logista Paulo Farias, respon-
sável técnico pela Comissão 
de Controle de Infecção Hos-
pitalar (CCIH) da Santa Casa, 
também incentiva a vacinação 
infantil e alerta que é impor-
tante se informar com fontes 
seguras e não acreditar em 
informações falsas. “Mitos de 
que a vacina causa sequelas, 
autismo, paralisia, risco de 
Aids… Isso é totalmente irre-
al”, a� rma.

Além disso, do ponto de vis-
ta da pandemia, uma popula-
ção infantil tão grande e pouco 
vacinada acaba sendo um ris-
co para toda a sociedade, como 
explica o especialista. “O pro-
blema da não vacinação, além 
de a criança � car doente, é que 
ela vai manter o potencial de 

Cobertura ainda é baixa
MITOS SOBRE O IMUNIZANTE TÊM DESENCORAJADO OS PAIS A PROTEGER OS FILHOS CONTRA A COVID-19

VACINAÇÃO INFANTIL

  Thaís Gomes garantiu a vacina contra a covid-19 para os filhos Theo e Caio
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A prefeitura de Belém, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (Sesma), informou 
nesta segunda-feira que dei-
xará de disponibilizar leitos 
clínicos e de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) para 
atendimento exclusivo de pa-
cientes com covid-19 na rede 
municipal. A decisão ocorre 
em razão da estabilidade da 
pandemia. No comunicado, 
a Sesma reforça que seguirá 
monitorando, internamente, 
o comportamento da pande-
mia em Belém.

Outra mudança diz respei-
to ao boletim epidemiológico 
diário, que deixará de ser pu-
blicado na capital. 

A prefeitura reforça, po-
rém, que mantém a obriga-
toriedade do uso de máscara 
em Belém e não há, ainda, 
previsão para a � exibilização 
da norma. Novas conversas 

sobre o tema deve ser marca-
das para os próximos dias.

Por sua vez, a Secretaria 
de Estado de Saúde Pública 
(Sespa) informou que seguirá 
com leitos clínicos e de UTI 
exclusivos para covid-19 em 
12 hospitais nas diversas re-
giões do Pará. 

São eles: Hospital Geral 
de Altamira São Rafael, Hos-
pital Municipal de Marabá, 
Hospital Regional Público de 
Castanhal, Hospital Regional 
Público do Tapajós, Hospital 
Regional Público da Transa-
mazônica, Hospital Regional 
Público do Araguaia, Hospi-
tal Santo Antônio Maria Zac-
caria, Hospital Regional do 
Baixo Amazonas, Santa Casa 
de Misericórdia do Pará, Cen-
tro Especializado de Covid-19 
(Marabá), Hospital Betesda 
(Dom Eliseu), Hospital Santa 
Terezinha (Belém).

Fim de leitos exclusivos e boletim 

transmissibilidade do vírus e, 
assim, a gente não consegue se 
livrar dessa doença”.

O médico esclarece, ainda, 
que a vacinação pediátrica 
contra a covid-19 consegue 
não apenas reduzir a trans-
missibilidade do novo corona-
vírus, mas também proporcio-
nar às crianças a diminuição 
dos sintomas, caso venham 
a se infectar posteriormente, 
proporcionando uma recupe-
ração mais rápida e segura.

Em nota enviada à repor-
tagem, o Estado informou 
que realiza a distribuição 
das vacinas aos municípios 
em até 48h após a chegada ao 
Pará, tendo enviado, até ago-
ra, um total de 894.450 doses 
de vacina para crianças de 5 
a 11 anos. “A Sespa também 
treina as equipes municipais, 
promove campanhas de mo-
bilização, combate as fake 
news e orienta as secretarias 
municipais a melhorarem 
suas estratégias de vacina-
ção. A Sespa ressalta, ainda, 
que a aplicação da vacina é 
de responsabilidade dos mu-
nicípios, bem como o preen-
chimento das informações 
no sistema do Ministério da 
Saúde”, diz o texto.

De acordo com 
o Vacinômetro, 
apenas 24,25% da 
população infantil 
tomou a 1ª dose


