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INTI MAÇÃO
Intimo a parte Agravada acima mencionada para, no prazo de lei, querendo, apresentar sua resposta, nos termos do 1.042, § 3ºdo
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INTI MAÇÃO
Intimo o polo recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 24 de fevereiro de 2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 08/2021
Processo nº 40143/2020
Objeto: Registro de Preço para aquisição de smart tv; Abertura: 10/03/2021 às 10:00h (horário de Brasília); Local:
https://www.gov.br/compras/pt-br/; Informações: Coordenadoria de Licitação e Contratos, Rua do Egito, nº 144, Centro, São
Luís/MA. CEP: 65.010-190; E-mail: colicitacao@tjma.jus.br. Fone: (98) 3261-6181/6194. São Luís/MA, 23 de fevereiro de 2021.
Kátia Araujo Gonçalves - Pregoeiro TJMA (Uasg 925125).

KATIA ARAÚJO GONÇALVES
Pregoeiro Oficial
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Matrícula 108159

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/02/2021 09:56 (KATIA ARAÚJO GONÇALVES)
RESENHA-LICITAÇÃO - 132021
Código de validação: 3A918C8527

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2021 – TJ/MA, FIRMADA ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA JAKSON ABREU MASCARENHAS ME; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
25.768/2020; PE-SRP 53/2020 – OBJETO: Registro de Preços objetivando a Aquisição de peças, periféricos e cabos para
sustentação de soluções de tecnologia da informação; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei n.º 8.666/93; Lei n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/2013, nº 10.024/2019, Decreto Estadual n.º 31.553/2016 (no que couber); ÓRGÃO: T
ribunal de Justiça do Estado do Maranhão; EMPRESA: JAKSON ABREU MASCARENHAS ME; DA VIGÊNCIA: A vigência da
presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, nos termos do Art. 15, § 3°, Inciso III, da
Lei n.º 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na imprensa oficial; DATA DA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO: 22/02/2021; VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 221.500,00 (Duzentos e vinte e um mil e quinhentos reais);
ASSINATURAS: Mario Lobão Carvalho – Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Paulo Rocha Neto - Diretor
de Informática e Automação do Tribunal de Justiça do Maranhão; Jakson Abreu Mascarenhas - Representante.
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Confira: preços da gasolina,
do diesel e do álcool variam
em 15 postos de São Luís
CIDADES 6
cidade@mirante.com.br
São Luís, 25 de fevereiro de 2021 - Quinta-feira

e acordo com o painel de
vacinação disponibilizado no site da Secretária
de Estado da Saúde
(SES), o Maranhão já recebeu 98 mil
doses da vacina de Oxford (Astrazeneca). Desse total, 49.500 chegaram
nesta quarta-feira, 24, e serão distribuídas aos municípios, de acordo com a conclusão de cada etapa
da imunização. Ao todo, o estado
contabiliza 299.404 doses, tanto da
Astrazeneca quanto da CoronaVac.
Hoje, 25, o estado deve receber 29,6
mil doses da vacina do Instituto Butantan, produzida no Brasil.
Após suspensão da imunização
de idosos em alguns municípios durante a última semana, ocasionados
pela falta de vacinas, a chegada das
novas doses no estado vai possibilitar a continuidade da aplicação da
primeira dose. De acordo com a
SES, essas doses serão destinadas a
imunizar 8% dos trabalhadores da
saúde e idosos de 85 a 89 anos.
A secretaria ainda informou
que os 217 municípios maranhenses receberam doses suficientes para imunização na população prioritária, nesta primeira etapa da vacinação: 73% de doses para os Trabalhadores da Saúde; e, 100% para a população de
90 anos ou mais, idosos de 60 anos
ou mais institucionalizados, pessoas maiores de 18 anos com deficiências institucionalizadas e população indígena.
Em relação a CoronaVac, o Governo do Estado explicou que está
seguindo as orientações do Ministério da Saúde e que o quantitativo
de doses a serem enviadas nesta semana equivale ao mesmo número
de doses enviadas para a vacinação
com a primeira dose. O grupo a ser
imunizado com estas doses são idosos de 90 anos ou mais e profissionais de saúde. O painel de vacinação estadual mostra que existem
78.127 vacinas destinadas apenas
para a segunda dose. Dessas,
46.94% já foram aplicadas.
O intervalo entre as doses precisa ser seguido como orientado para cada vacina. Para a CoronaVac, o
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Maranhão já recebeu 98 mil
doses da Oxford/Astrazeneca
Nesta quarta-feira, 24, o estado recebeu do Ministério da Saúde mais 49.500 doses da vacina
de Oxford; estado contabilizou 299.404 doses, tanto da Astrazeneca quanto da CoronaVac
Divulgação/Handson Chagas

período de administração da segunda dose deve ocorrer entre duas
a quatro semanas após a primeira
dose. Já a Astrazeneca é até 12 semanas após a primeira dose.
O Maranhão já aplicou 167.669
doses, sendo 130.996 referentes a
primeira aplicação e 36.673 referentes à segunda. De acordo com o
Consórcio de Imprensa, o Maranhão vacinou apenas 1,84% da população com a primeira dose, sendo o segundo pior estado no ranking de vacinação, à frente apenas
do Pará.
Em São Luís
Na última segunda-feira, 22, São
Luís recebeu mais 10.360 novas doses da vacina CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan,
que estão sendo destinadas para a
segunda aplicação. No total, o município já recebeu 62.242 e aplicou
50.626, alcançando a 81,34% da
imunização dos grupos objetivos da
primeira etapa.
Nesta semana, a Secretária Municipal de Saúde (Semus) está fazendo a aplicação da segunda dose no Centro Municipal de Vacinação para 13.286 profissionais da
saúde e da primeira dose em 460
idosos acamados. A Prefeitura informou que montou um cronograma para atender a esse público com o recebimento de novas
doses para a imunização.
Na última semana (18), a capital
chegou a suspender o atendimento
no Drive Thru de vacinação para idosos, localizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por fal-
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ta de vacinas no estoque. De acordo
com o Governo de Estado, a responsabilidade da compra de vacinas é
do Ministério da Saúde, assim como

os insumos para a produção nacional e, sem esses acordos comerciais,
começa-se a ter escassez de imunizantes nos estados e municípios.

Meia-passagem: escolas têm
até o dia 5 para recadastrar
Das 639 instituições do banco de dados da SMTT, só 71 enviaram as informações
necessárias para atualização da relação de alunos com direito a esse benefício
A Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT) alerta para o
prazo final em que escolas, universidades, cursos e unidades de ensi-

no cadastradas no Sistema de Meia
Passagem Estudantil (SMPE) têm para recadastrar os estudantes de São
Luís. Das 639 instituições do banco

de dados do órgão, apenas 71 enviaram as informações necessárias para atualização da relação de alunos
com direito ao benefício. O prazo fi-

nal para o envio das informações termina no dia 5 de março e não haverá prorrogação da data.
O levantamento foi repassado pe-
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O Governo de Estado ainda informou que destinou reserva de
R$ 50 milhões para aquisição de
doses e segue em diálogo com re-

presentantes de empresas farmacêuticas de todo o mundo na
tentativa de adquirir vacinas para o estado.

la Central do Estudante, administrado pela Prefeitura de São Luís, por
meio da SMTT. De acordo com secretário municipal de Trânsito e
Transportes, Cláudio Ribeiro, é importante que as escolas fiquem atentas ao prazo para a validação dos dados, uma vez que o não recadastramento implicará na perda do benefício e mais de 300 mil estudantes de
São Luís poderão ficar sem poder utilizar o cartão de meia-passagem nos
sistemas de transporte público urbano e semiurbano.
“A SMTT tem utilizado os meios

de comunicação, sites e redes sociais
oficiais da Prefeitura para convocar
as escolas para a validação dos dados dos alunos, de modo a garantir
o benefício da meia passagem atende estudantes do ensino fundamental, médio, técnico, profissionalizante, de cursos pré-vestibulares, superior e educação de jovens e adultos,
desde que estejam devidamente matriculados e frequentando uma instituição com sede no município de
São Luís”, explicou o secretário.
Íntegra em oestadoma.com/497771

