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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

Processo Administrativo nº 12125/2019
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado está SUS-
PENSO a pedido da Secretaria Requisitante. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br
e-mail maricacpl@gmail.com. Telefones: 3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055
| 2637-3706 | 2637-4208.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 SAS
Processo Administrativo nº 2657/2021
A Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de preços para fornecimento
e entrega de kits alimentícios aos alunos das instituições de ensino públicas localizadas
no Município de Maricá, com vistas a medidas de combate ao Covid-19, mediante condi-
ções e especificações estabelecidas no Termo de Referência, tendo em vista a anulação
do referido lote no PP 01/2021 SAS. Data da realização do certame: 07/05/2021, às 10h.
Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346,
Centro - Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW
virgem e uma resma, das 08h às 16h30, solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou
realizar o download no site pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes em
andamento>>editais. Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, telefones:
3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Eletrônico nº 135/2021 - Objeto: Serviços para a implementação, operação e
manutenção de link de acesso, síncrono, dedicado à internet, conforme edital. Processo
Administrativo n°: 24.477/2020. Data/Hora: 13/05/2021, às 14h. - Pregão Eletrônico
nº 141/2021 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pneus e afins, conforme
edital. Processo Administrativo n°: 9.143/2021. Data/Hora: 07/05/2021, às 14h. Tomada de
Preços nº 31/2021 - Objeto: Banco Capacitor para atender Escolas, conforme edital. Processo
Administrativo n°: 28.378/2020. Data/Hora: 12/05/2021, às 13h30. Editais disponíveis no
site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e também no site do Banco do Brasil.
Informações e-mail: editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625.

Julio Cezar de Carvalho -Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de microcomputadores, tablets, monitores extras
e notebooks, incluindo demais acessórios, para atender as demandas da Autarquia Empresa
Pública de Transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ins-
trumento convocatório.
O Pregoeiro Jhone Medeiros de Oliveira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão
supracitado fica marcado para o dia 07/05/2021, às 09hs, no Centro de Artes e Esportes unifica-
dos (CEU), localizado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/
RJ. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer na sede administrativa da EPT, sito
à Rua das Gralhas, nº 0, Lote 113, Gleba 01, 2º andar, Parque da Cidade, Maricá/RJ, portando
carimbo contendo CNPJ e Razão Social da empresa, 01 (um) CD-RW virgem ou pen drive e
uma resma de papel A4, das 09hh às 16h; solicitar pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.com ou
realizar o download no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatrans-
parência>>editais. Outras informações, se necessárias, serão prestadas através do email cpl.
ept.marica@gmail.com.

B Após três meses do início da
campanha de vacinação contra
a Covid-19 no país, o Rio tem
38 cidades que não vacinaram
nem a metade dos seus idosos
com a primeira dose. Levanta-
mento feito pelo EXTRA mos-
tra que muitas cidades estão
avançando com a imunização
e deixando um espólio de pes-
soas, sobretudo idosas, para
trás, sem vacina. No sábado,
data da última atualização,
apenas 11 das 92 cidades flu-
minenses, entre elas o Rio, su-
peravam os 80% de imuniza-
ção da população idosa. 

Um dos poucos que mantêm
o cadastro de vacinação da
União atualizado, o município
do Rio tinha, anteontem,1,152
milhão de pessoas com mais de

60 anos vacinadas: cerca de
90% do total de idosos, segun-
do projeções populacionais da
Secretaria estadual de Saúde
(SES), usadas pela reporta-
gem para calcular proporções. 

Mas essa não é a realidade
de Campos, por exemplo, que
já anuncia a vacinação de pes-
soas com 62 anos, mas onde vi-
vem idosos acamados como
Maria José Barreto da Silva, de
90 anos, até hoje à espera da
primeira dose. Há cinco anos,
devido a uma fratura do fê-
mur, ela não anda e, desde o
dia 12 de fevereiro, se cadas-
trou no sistema da prefeitura
para para receber sua vacina
em casa. A neta, a psicóloga
Fernanda Rangel, diz que a fa-
mília ficou sem resposta. 

— Assim que a prefeitura
disponibilizou o sistema, nós

fizemos o cadastro. Mas não
entraram em contato — conta
Fernanda, que já buscou ajuda
até num posto de saúde perto
da casa da avó, sem sucesso. 

A cidade tem uma das mais
baixas coberturas vacinais de
idosos: apenas 26%, pois apli-
cou somente 20.356 doses nu-
ma população de 78.989 nesta
faixa etária. A lentidão costu-
ma ser atribuída a uma falha
no cadastro. Ou seja, mais pes-
soas teriam sido vacinadas, po-
rém, as informações demorari-
am a chegar às autoridades de
saúde. Porém, pelas redes soci-
ais da própria prefeitura, a ne-
ta de Maria José soube que há
cerca de mil idosos acamados
na fila. Procurada, a prefeitura
de Campos não retornou para
dar explicações.

— Tem muita gente ficando
para trás e assim o que se espe-
ra da vacina, que seria a redu-
ção de casos graves, não acon-
tecerá plenamente — afirma
Lígia Bahia, pesquisadora em
saúde pública da UFRJ. 

Idosos são deixados
para trás na vacinação

Em 38 municípios, menos da
metade da população acima
de 60 anos recebeu 1ª dose
Lucas Altino e Rodrigo de Souza 
granderio@oglobo.com.br

B Os problemas na vacinação
em Duque de Caxias — que ar-
rasta milhões de moradores
da cidade e até de fora para fi-
las tumultuadas — expõem o
drama da desorganização. Se-
gundo o Ministério da Saúde,
46.300 doses foram aplicadas
num público idoso de 128.669
pessoas, o que corresponde a
36% do total. Na última quin-
ta-feira, porém, a Prefeitura
de Caxias garantiu que já ha-
via vacinado 104.750 idosos:
81,4% desta faixa etária. 

Enquanto isso, mais aglo-
merações se formam diaria-
mente na Praça de Imbariê,
um dos principais pontos de
vacinação da cidade, que
anuncia já estar vacinando
pessoas com 57 anos. Já foram
quatro recomendações do Mi-
nistério Público estadual e três
decisões judiciais que obrigam
a gestão municipal a cumprir
os critérios do Plano Nacional
de Imunização. Na última se-
mana, mais uma aplicação da
segunda dose de CoronaVac

foi suspensa. Faltaram doses. 
Na lanterna, há cinco muni-

cípios que não superaram se-
quer a marca de 10% dos ido-
sos com a primeira dose: Duas
Barras (10%), Macaé (10%),
São Sebastião do Alto (9%),
Araruama (8%) e Natividade
(5%). Procurada, a SES afir-
mou que a “gestão da vacina-
ção é de responsabilidade
dos municípios” e que o go-
verno instituiu um calendá-
rio único que prioriza a popu-
lação sob maior risco. s
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Caxias: filas e desorganização

MUNICÍPIO DOSES
APLICADAS
EM IDOSOS

POPULAÇÃO
IDOSA 
(60+)

COBERTURA
VACINAL
ENTRE IDOSOS

Natividade

Araruama

São Sebastião do Alto

Duas Barras

Macaé

Nova Friburgo

Maricá

São João de Meriti

Vassouras

Bom Jardim

Nova Iguaçu

Aperibé

Itaocara

Campos dos Goytacazes

Santo Antônio de Pádua

São Gonçalo

São Fidélis

Japeri

Belford Roxo

Porciúncula

Cambuci

Itaperuna

Saquarema

Itatiaia

Duque de Caxias

Piraí

Barra do Piraí

Paracambi

Laje do Muriaé

São Pedro da Aldeia

173

2.016

164

185

2.623

4.764

3.910

11.736

1.140

930

29.328

540

1.341

20.356

2.338

54.608

2.387

3.584

21.770

1.068

1.185

6.781

5.543

1.826

46.300

1.964

7.711

3.345

594

6.888

3.163

25.391

1.854

1.855

26.468

39.261

28.187

75.259

6.760

4.911

121.011

2.261

5.127

78.989

8.435

181.304

7.640

11.746

68.189

3.286

3.447

19.510

16.002

5.020

128.669

5.316

19.152

8.409

1.374

15.967

5%

8%

9%

10%

10%

12%

14%

16%

17%

19%

24%

24%

26%

26%

28%
30%

31%

31%

32%

33%

34%

35%

35%

36%

36%

37%

40%

40%

43%

43%

CIDADES COM MENOS IDOSOS IMUNIZADOS
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B Mensagens de texto pelo ce-
lular e até visitas em casa pelos
agentes de saúde estão no pa-
cote de ações dos municípios
para encontrar as pessoas que
receberam a primeira dose da
vacina contra a Covid-19, mas
não apareceram para a segun-
da dentro do prazo. São cerca
de 1,5 milhão de brasileiros
nesta situação, segundo o Mi-
nistério da Saúde, que conta-
biliza 12 milhões de imuniza-
dos (com as duas doses).

No Rio, onde há 143 mil
pessoas que receberam a pri-
meira dose, mas não voltaram
para tomar a segunda, segun-
do o sistema do Programa Na-
cional de Imunização (PNI),
agentes comunitários e profis-
sionais da Secretaria de Saúde
estão mobilizados para a tare-

fa de caçar os “desertores” em
suas residências. 

A demora dos municípios
para a inserção no sistema ele-
trônico é uma das razões
apontadas pelos gestores esta-
duais para explicar a diferença
na contagem. O Estado do Rio
também faz essa argumenta-
ção, mas não divulga uma esti-
mativa que consideraria mais
fiel à realidade.

Procurado, o Ministério da
Saúde respondeu que prepara
uma campanha nacional para
chamar a população para to-
mar a segunda dose.

Ontem, o Estado do Rio re-
gistrou 1.016 casos confirma-
dos da Covid-19 nas últimas
24 horas. O número de mortes
causadas pela doença no perí-
odo foi de 57. Com isso, o total
de casos foi para 724.596, e o
de mortes, para 42.914. s
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Rio: mil casos em
24 horas e caça aos
‘fujões’ da vacina
Giuliana de Toledo
gtoledo@edglobo.com.br

B A partir de hoje, os postos de
vacinação recebem os grupos
prioritários da campanha de
imunização contra a Covid-19
no Rio, como pessoas com co-
morbidades e profissionais de
algumas categorias essenciais.
O primeiro grupo será o das
mulheres de 59 anos. Assim
como houve com os idosos, o
calendário será escalonado
por idade e sexo. Com isso,
amanhã será a vez dos ho-
mens com 59 anos, e assim se-
gue até o dia 29 de maio,
quando o cronograma se en-
cerra com homens de 45 anos.

Para ser imunizado, é preci-
so apresentar atestado que

comprove a comorbidade.
Também serão aceitas as três
últimas receitas médicas pres-
critas contra a enfermidade.

Pelo Plano Nacional de Imu-
nização (PNI), são considera-
das comorbidades: diabetes,
doenças pulmonares, hiper-
tensão, problemas cardíacos,
doenças renais, obesidade
mórbida, entre outras. A lista
completa pode ser conferida
em glo.bo/2PmtThH. 

A partir de hoje, também
podem receber a primeira do-
se do imunizante integrantes
de categorias consideradas
prioritárias, como motoristas
e cobradores de ônibus, con-
dutores de transporte escolar,
trabalhadores da saúde e da

educação, servidores de lim-
peza urbana e integrantes das
forças de segurança. É neces-
sário estar na ativa e apresen-
tar os três últimos contrache-
ques, comprovando vínculo e
local de trabalho, ou declara-
ção da empregadora. Terceiri-
zados devem levar ambos os
documentos.

Gestantes com comorbida-
des podem ser vacinadas em
qualquer dia. É necessário
apresentar laudo médico.

Em paralelo, a campanha
também seguirá vacinando os
profissionais da saúde que
atuam na linha de frente con-
tra a Covid-19. Até o fim da se-
mana, todos com 40 anos ou
mais poderão ser vacinados. s
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Mulheres com comorbidades de
59 anos serão imunizadas hoje

Vacinação em Duque de Caxias

MARIA ISABEL OLIVEIRA/22.04.2021

Gabriel Sabóia
gabriel.saboia@oglobo.com.br




