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Instituto aponta presença de variante indiana no MA
 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Evandro Chagas 
(IEC), órgão vinculado ao Mi-
nistério da Saúde, identificou a 
presença da variante indiana do 
coronavírus em tripulantes do 
navio MV Shandong Da Zhi. A 
embarcação está ancorada na 
costa da cidade de São Luís, 
capital do Maranhão.

O navio foi proibido de atracar 
na área portuária da cidade.  A 
Secretaria de Saúde do Mara-
nhão realizou testes com a tripu-
lação da embarcação e enviou 
para o instituto. Das pessoas a 
bordo, 15 tiveram diagnóstico po-
sitivo para a covid-19, sendo que 
seis apresentaram a ocorrência 
da variante indiana. Outros nove 
tripulantes tiveram o resultado 

negativo para a covid-19.
De acordo com a Secretaria 

de Saúde, 23 tripulantes estão 
em quarentena em cabines indi-
viduais e um foi levado para ser 
internado em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) em São 
Luís. A secretaria também iniciou 
a testagem de todas as pessoas 
do hospital que tiveram contato 
com o paciente internado.

 � BIONTECH

O presidente executivo da 
BioNTech SE, Ugur Sahin, disse 
nesta quinta-feira (20) que a vaci-
na que sua empresa desenvolveu 
com a Pfizer Inc deve ser de 70% 
a 75% eficaz na prevenção de 
infecções da variante da covid-19 

detectada primeiramente na Índia.
“Até agora, tivemos a chance 

de testar nossa vacina contra 
mais de 30 variantes do vírus. Ela 
se mostra eficaz contra mutações 
até agora”, disse Sahin, cientista 
alemão de pais turcos que falou 
em turco nos comentários televi-
sionados.

Os testes desta semana se 
concentraram na variante india-
na, disse. “Acreditamos que (a 
vacina) protege de 70% a 75% 
contra infecções”, disse depois 
de participar virtualmente de uma 
reunião do Conselho de Ciência 
do governo da Turquia.

O diretor regional da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
disse nesta quinta-feira que as 
vacinas contra a covid-19 utiliza-
das na Europa, inclusive a da Pfi-
zer-BioNTech, parecem capazes 
de proteger de todas as variantes 
que estão circulando e causando 
preocupação.

Sahin falou durante uma con-
versa televisionada com o mi-
nistro da Saúde turco, Fehrettin 
Koca, que disse separadamente 
que seu país registrou menos de 
10 mil casos diários novos de co-
ronavírus pela primeira vez desde 
1º de março.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2021. Será realizado no dia 10 de 
junho de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 085/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 025/2021, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
trator e equipamentos agrícolas, para apoio aos pequenos produtores rurais do município 
de Coromandel-MG, conforme convênio 901507/2020, convênio 905092/2020 e convênio 
901537/2020 firmado entre o Mapa- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e o município de Coromandel/MG com reserva de itens para participação exclusiva de 
Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor  Individual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021. Será realizado no dia 14 de 
junho de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 087/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 027/2021, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
veículos zero km, para atender as necessidades das secretarias e setores da Prefeitura 
Municipal de Coromandel-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 24/2021. Será realizado no dia 09 de junho 
de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 084/2021, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 24/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em Tecnologia da Informação, tendo por objeto a cessão de direito 
de uso (locação) de software de Sistemas de Gestão parametrizados sob a normativa NBR 
ISSO/IEC 9126-1 para Administração Pública Municipal e de acordo com a LEI Nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018;  Adequação às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público: Conversão de dados; parametrização (customização); manutenção 
corretiva e legal, ou seja, atendimento técnico especializado e suporte às especificações 
e características técnicas legais junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 
demais órgãos fiscalizadores e legislações correlatas, conforme descrições, especificações, 
quantidades, condições constantes, conforme Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 17/2021 - SRP. A 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, torna pública a prorrogação do Processo 
Licitatório de nº 067/2021 na Modalidade de Pregão Presencial de n° 17/2021 - SRP, 
do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é aquisição de madeira para a manutenção 
das atividades de Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, 
com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro 
Empreendedor Individual. Licitação regionalizada conforme Decreto Municipal n° 104 de 
15 de Junho de 2020 para o dia 08/06/2021 ás 09:00 hs. Motivo: Licitação deserta. Editais 
e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e 
www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal 
à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  20 de maio de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Pregoeira.

A empresa DIGICOB TECNOLOGIA LTDA,  solicita o comparecimento do(a) 
colaborador(a) BARBARA LUIZA SCHOPF GONCALVES CTPS:001731328 
S/0050 - 16/10/2015 à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Vice-Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira – Uberlândia – MG - Municipal [PSDB],nos termos da 
legislação vigente, e na conformidade do Estatuto Partidário CONVOCA, por este presente Edital Público, todos 
os membros do Diretório Municipal do PSDB de Uberlândia, para participarem da reunião a ser realizada no 
próximo dia 01/06/2021, no endereço da Rua Caxambu n. 304, bairro Daniel Fonseca, Uberlândia/MG, com início 
às 18:00h/18:30 [1ª e 2ª convocação], para deliberar a ordem do dia: Item 1] –Eleição ao Cargo de Presidente em 
decorrência de vacância; 2] –Eleição dos demais cargos, caso o ocupante seja eleito para o cargo de Presidente; 
3] - Assuntos diversos.  Nada mais. 

Uberlândia/MG, 20/05/2021.

THIAGO SOARES FONSECA
VICE- PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 069/2021 - Tomada De Preços - "Menor
Preço Item". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no
uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº
069/2021, na modalidade "Tomada de Preços" do tipo "Menor Preço Item", no dia 10 de
junho de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon
Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que tem por objeto contratação de
empresa para fornecimento de vários tipos de ferramentas de uso profissional a serem
utilizados em diversos setores da autarquia, em atendimento às Diretorias Técnica e de
Drenagem Pluvial, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia-MG, 20 de maio de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do
DMAE
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