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Pesquisadores do Instituto 
Butantan identificaram, 
pela primeira vez no esta-

do de São Paulo, a presença da 
variante sueca do novo corona-
vírus, a B.1.1.38. Além disso, a 
rede de monitoramento identi-

Cepa sueca está no país
Butantan localiza variante do novo coronavírus em sP e confirma outro caso da sul-africana

risco

ficou um novo caso da variante 
sul-africana, a B.1.351.

A variante sul-africana 
B.1.351 é considerada uma 
“variante de preocupação”, as-
sim como a brasileira P.1, am-
bas coassociadas ao um maior 
potencial de transmissão.

Em um nível inferior de aler-

ta estão as chamadas “variante 
de interesse”, classificação que 
indica que ela é acompanhada 
com atenção, mas ainda não foi 
ligada ao agravamento da pan-
demia. No caso, a sueca B.1.1.38 
é monitorada mais ainda não 
entrou em nenhuma das duas 
classificações internacionais.

A variante sueca – identifica-
da em uma amostra de Itapece-
rica da Serra, a cerca de 40 km 
da capital paulista – já tinha sido 
reportada ao menos uma vez em 
uma análise de Santa Catarina 
divulgada no começo de março.

A sul-africana, antes verifi-

cada em dois pacientes de So-
rocaba, no sudoeste do estado, 
agora foi confirmada em uma 
amostra coletada na Baixada 
Santista, litoral de São Paulo.

Todas as análises foram fei-
tas em amostras coletadas na 
semana passada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO - PA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-012/PMPD

A Prefeitura Municipal de Pau D’Arco - PA, por intermédio do Setor de Licitação, torna público que, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: Registro de preço visando futura e eventual Contratação 
de Empresa especializada em Fornecimento de Lentes de Graus e Armações Oftalmológicas, para atender a Saúde Publica do 
Município de Pau D´arco - PA. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 11/05/2021. Data e 
horário do início da disputa: 09:10 horas do dia 11/05/2021. De acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no Portal de Compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, DE 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.666/93 e 
demais legislação e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na URL 
https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da 
publicação deste Aviso. Pau D’Arco - PA, 27 de abril de 2021. Edicarlos Jesuino Filho - Pregoeiro - Decreto nº 014/2021.


		2021-10-21T16:57:19-0300
	MUNICIPIO DE CURRALINHO:04876710000130




