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PANDEMIA Agência disse que vem acompanhando as discussões e publicações sobre o assunto

Anvisa informa que não há estudos
conclusivos sobre a terceira dose
Felipe Iruatã / Ag. A TARDE / 18.6.2021

ANDREIA VERDÉLIO
Agência Brasil, Brasília

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
informou ontem que, até o
momento, não há estudos
conclusivos sobre a necessidade de uma terceira dose
ou dose de reforço para as
vacinas contra Covid-19 autorizadas no Brasil. Já receberam aval definitivo ou
emergencial para uso no
país as vacinas AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Coronavac e Janssen.
Em nota, a Anvisa esclareceu que as pesquisas são
desenvolvidas pelos laboratórios farmacêuticos eque já
autorizou dois pedidos para
pesquisa clínica que buscam
investigar os efeitos de uma
dose adicional do imunizante contra a doença.
“A Anvisa vem acompanhando as discussões, as
publicações e os dados
apresentados sobre o surgimento de novas variantes
do vírus Sars-CoV-2 e seu
impacto na efetividade das
vacinas. Até agora, todas as
vacinas autorizadas no Brasil garantem proteção contra doença grave e morte,
conforme os dados publicados”, diz a nota.

Em andamento

O primeiro estudo em andamento, aprovado em 18 de

As vacinas AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Coronavac e Janssen já receberam aval para uso no Brasil

As vacinas
autorizadas no
Brasil
garantem
proteção contra
doença grave e
morte, diz
Anvisa

junho, é da Pfizer/BioNTech,
que investiga os efeitos, a
segurança e o benefício de
uma dose de reforço da sua
vacina já autorizada, a ComiRNAty. De acordo com a
Anvisa, neste estudo, a dose
de reforço da vacina da Pfizer será aplicada em pessoas
que tomaram as duas doses
completas da vacina há pelo
menos seis meses.
O segundo caso é o do laboratório AstraZeneca, que

desenvolveu uma segunda
versão da vacina que está em
uso no país, buscando a imunização contra a variante
B.1.351 do Sars-CoV-2, identificada primeiro na África
do Sul. Esse estudo foi autorizado quarta-feira pela
Anvisa.
Segundo a agência, um
dos braços do estudo prevê
que uma dose da nova versão da vacina (AZD 2816) será aplicada em pessoas que

foram vacinadas com duas
doses da versão atual da AstraZeneca (AZD1222) ou duas
doses de uma vacina de RNA
mensageiro (RNAm) contra
Covid-19, como as da Pfizer e
da Moderna. Nesse caso, o
estudo prevê que essa dose
adicional será aplicada em
pessoas cujo exame e monitoramento não identificam a produção de anticorpos capazes de atuar contra
o novo coronavírus.

UFRJ desenvolve
teste de baixo
custo para
detectar a Covid
AGÊNCIA BRASIL
Rio de Janeiro

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram
um teste rápido e de baixo
custo que detecta a presença
do Sars-CoV-2, o novo coronavírus, no organismo por
meio de amostras de saliva e
secreção nasal. O resultado
sai em menos de uma hora
e custa R$ 30.
O Lamp-Covid-19, que foi
desenvolvido por cientistas
do Instituto de Bioquímica
Médica (IBqM/UFRJ) e do
campus Duque de Caxias da
UFRJ, identifica pedaços de
RNA do coronavírus. A eficácia do novo teste em comparação ao PCR tradicional é
de 100%, segundo a UFRJ.
Ainda de acordo com a
UFRJ, o exame pode ser realizado em lugares com pouca
infraestrutura e o resultado é
conferido a partir da cor exibida. Se a amostra ficar rosa,
oresultadoénegativo.Seficar
amarela, é positivo.
“Queremos tornar possível a comercialização dos
testes, por isso estamos em
busca de parceiros que nos
ajudem a produzir em larga
escala. O SUS, nosso Sistema
Único de Saúde, é a meta
prioritária, pois dessa forma
poderemos contribuir para
o maior acesso da população
ao diagnóstico e cooperar
para o enfrentamento da
pandemia em nosso país”,
afirma a pesquisadora Fabiana Ávila Carneiro.

São Paulo vacina pessoas a partir Dois casos da variante Delta são
de 32 anos na próxima semana identificados na cidade do Rio
CAMILA MACIEL
Agência Brasil, São Paulo

A partir da próxima semana,
pessoas com 32, 33 e 34 anos
de idade já podem procurar
os postos de imunização para serem vacinadas contra a
Covid-19, na cidade de São
Paulo. Esse grupo soma
435.557 pessoas. Ontem, recebeu a primeira dose quem
tem 36 anos de idade. Hoje,
será a vez das pessoas com 35
anos de idade.
Na semana que vem, a segunda-feira (19) será dedi-

cada para as pessoas de 34
anos, a terça-feira (20) para
quem tem 33 e a quarta-feira
(21) para os de 32 anos de
idade. Os dias 22, 23 e 24 serão dedicados à repescagem
para as pessoas dessa faixa
etária e para a aplicação da
segunda dose de todos os
grupos.

Gestantes e puérperas

Gestantes e puérperas que
moram em São Paulo também podem procurar uma
Unidade Básica de Saúde
(UBS) para se vacinar. Nes-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
PREGÃO PRESENCIAL SRP 31/21. Objeto: aquisição de material odontológico para atender as necessidades
da Sec. de Saúde. Dia 28/07/21 às 9h, na sede da Sec. de Educação, Av. Presidente Costa e Silva, s/n.
Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcandidosales/licitacoes. Cândido Sales/Ba, 16 de julho
de 2021. Aline Nogueira Lima Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ N:

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Tomada de Preços nº 003/2021. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa
para prestar serviços de Engenharia na Reforma do Centro de Saúde Mosenhor Valdemar. Data
de abertura: 02/08/2021, às 08:30h. Local: Sede da Prefeitura Municipal. Informações e Edital no
Fone: (77)3417-2252 e e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos Diário Oficial: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro
- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

Pregão Presencial nº 006/2021 , cujo objeto e a aquisição de Gêneros Alimentícios em
embalagem usual de mercado, frutas e verduras para entrega parcelada, destinados a
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedro Alexandre - BA.
Conforme Termo de Referência(Anexo I) deste Edital. Abertura dia 29/07/2021 às 08h00.
Aquisição do edital procurar a CPL, na Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre. Erico Wendel
Amarinho Gomes – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE torna público o resultado do Processo Licitatório nº 069/2021
modalidade Pregão Presencial nº 003/2021, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada
na locação de maquinas pesadas, caminhões leves e pesados, com manutenção, combustível
e operação por conta do contratado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura
do Município de Pedro Alexandre - BA. LICITANTE VENCEDORA: FPR BRASIL CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, inscrita no CNPJ-MF nº 28.601.834/0001-71. Erico wendel
Amarinho Gomes - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO:

Contrato nº 069/2021, Contratada: FPR BRASIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI,
Objeto: a contratação de empresa especializada na locação de maquinas pesadas, caminhões leves
e pesados, com manutenção, combustível e operação por conta do contratado para atender as
necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Pedro Alexandre - BA, vencedora do
LOTE I com o valor de R$ 940.032,00 (novecentos e e quarenta mil e trinta e dois reais),vencedora
do LOTE II com o valor de R$ 2.044.800,00 (dois milhões quarenta e quatro mil e oitocentos
reais), perfazendo o valor anual global de R$ 2.984.832,00 (dois milhões novecentos e oitenta e
quatro mil oitocentos e trinta e dois reais). Erico wendel Amarinho Gomes – Pregoeiro

ses casos, são aplicadas apenas as vacinas Coronavac ou
Pfizer.
Quem foi convocado em
etapas anteriores, mas ainda não se vacinou, também
pode procurar os postos de
vacinação para receber o
imunizante. Na página Vacina Sampa é possível conferir a relação do público
elegível e os postos de vacinação na capital paulista.
O site De Olho na Fila mostra
como está a movimentação
em cada um dos locais de
vacinação.

AGÊNCIA BRASIL
Rio de Janeiro

Dois casos da variante Delta
do coronavírus, considerada
mais contagiosa, foram
identificados no município
do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada ontem,
em nota, pela prefeitura.
“A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro
(SMS) informa que identificou dois casos de síndrome
gripal por Covid-19 relacionados à variante Delta (B.1
617.2), após sequenciamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PREGÃO PRESENCIAL 04/21. PA 19/21. Objeto: aquisição de britas (Pó de Brita, Brita1/2, Brita3/4) e areia grossa
para reboco, para construção, reforma, manutenção de prédios públicos e pavimentação de ruas, praças e avenidas.
Menor preço por lote. Dia 28/07/21 às 9:30h. //////////// PREGÃO PRESENCIAL 05/21. PA 22/21. Objeto: Aquisição
de Óleo Lubrificantes. Menor preço global. Dia 28/07/21 às 14h. Edital: www.soutosoares.ba.gov.br. Informações: tel.
7533392150. Souto Soares/Ba, 16/07/21. Amaury Alves Batista Junior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

TOMADA DE PREÇOS 02/21. REPUBLICAÇÃO. Readequação do edital. Menor preço global. Objeto: serviços relativos
a manutenção preventiva, corretiva e adequações de prédios públicos municipais, além de serviços de assentamento
de tubos, na sede, zona rural e distritos do município, com fornecimento de materiais, mão de obras e equipamentos/
ferramentas. Dia 02/08/21 às 10h. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/ pmterranova/licitacoes. Informações:
na CPL, tel. 7532382061/2062 ou e-mail: licitacao@terranova.ba.gov.br. Terra Nova/Ba, 13 de julho de 2021. Eder São
Pedro Menezes. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 PROC. ADM.: 141/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 035/2021, no dia 29/07/2021 às 09H30, cujo objeto é a contratação de
Empresa do ramo para aquisição de materiais de limpeza em geral para atender as necessidades das Secretarias
da prefeitura do Município de Iguaí/BA, como complemento para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). O Edital
completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 15 de julho de
2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES - BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-2021 - Tipo da Licitação: Menor Valor Por Lote. Objeto: Aquisição de
uma lavadora extratora de roupas e três impressoras para a unidade de atenção especializada em
saúde do Município de Barra do Mendes, conforme especificações constantes do Termo de Referência
que integra o Edital como Anexo I. A realização da sessão será no dia 28/07/2021 - ÀS 14h45 no
endereço eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br. O Edital completo está disponível para consulta
e retirada nos endereços eletrônicos: https://www.licitacoes-e.com.br e https://www.barradomendes.
ba.gov.br . Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (74) 3654-1189. - Antonio Barreto
De Oliveira-Prefeito Municipal

genômico, na cidade do Rio",
diz o texto. Segundo a nota,
trata-se de dois homens, de
27 e 30 anos, moradores dos
bairros de Vila Isabel e Paquetá. A investigação epidemiológica está sendo feito
pelas equipes da vigilância
em saúde da secretaria.
Segundo o comunicado, a
SMS segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e,
em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e a
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), o monitoramento

da entrada de diferentes cepas.
“Independentemente da
variante, as medidas preventivas são as mesmas. A
população deve manter o
distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos
com álcool 70 ou, quando
possível, água e sabão”, concluiu a nota.
Dois casos da variante
Delta já haviam sido detectados, no início do mês, no
estado do Rio de Janeiro, em
municípios da Baixada Fluminense.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP 21/21. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos. Dia 28/07/21 às 8:30h. Menor
preço por lote. Informações/Edital: http://www.central.ba.gov.br/ // copelcentralba@gmail.com. Central/Ba, 16/07/21. Lili
Pereira de Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

PREGÃO PRESENCIAL 16/21. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de paralelepípedos e meio fio. Dia 29/07/21 às
8:30h. Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/Ba, 16/07/21. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 20/21. Dia 28/07/21 às 9h. Objeto: fornecimento de materiais de construção. Menor preço por
lote. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua José Alves de Almeida, s/n, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 16 de
julho de 2021. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP 36/21. Menor valor global. Objeto: serviços de perfuração de poços
artesianos, situados nos povoados do município. Dia 28/07/21 às 9h. Edital: http://www.docgedsistemas.
com.br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail:
licitacao@joaodourado.ba.gov.br. João Dourado/Ba, 15/07/2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18-2021 – ADIAMENTO - O Município de Cocos, através do Pregoeiro,
torna público a todos os interessados que a Licitação Pregão Eletrônico N.º 018-2021, com abertura
marcada para o dia 15/07/2021 às 09h00m, por motivo de Impugnação Do Edital, fica ADIADA para o
dia 28/07/2021 às 09h00m. Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preços para futuros e eventuais
fornecimentos de Material de Construção em geral, ferramentas, equipamentos, elétricos e outros para
atendimento as Secretarias do Município de Cocos-BA. O Edital encontra-se disponível no Diário do
Município, http://www.cocos.ba.gov.br/ e também no www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG
983.461. Cocos-Ba, 14/07/2021. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 021/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 021/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
MENSAL DE VEICULO EM ATENDIMENTO GABINETE MUNICIPAL. Data da sessão: 28 de julho de 2021 ás
09:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na
sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão,
15 de julho de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a
PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 032/2021, do
tipo Maior percentual de desconto (Menor Preço), mediante condições estabelecidas no Edital e
seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei
Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007, 04/2017 e
019/2020. Acolhimento de propostas: às 08h do dia 27/07/2021, abertura das propostas: às 09h do
dia 29/07/2021, data e a hora da disputa: às 11h do dia 29/07/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br. P.A Nº 287/2021, N° da Licitação: 884008, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PESADOS
E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. O EDITAL completo poderá ser adquirido no
endereço eletrônico https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes ou solicitando através do e-mail
copelaratuipe@gmail.com, inclusive. Informações (075) 3647-2110 Sara Jesus de Freitas da Silva –
Pregoeira. Aratuípe, Bahia, 15 de julho de 2021.

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 - Objeto: Contratação de pessoas fisicas/jurídicas, para prestação de
serviços de fornecimento de refeições e lanches preparados, aos servidores quando em regime especial
de trabalho, assessores e consultores, quando em visita de trabalho a cidade de Água Fria, bem como para
atendimento a demanda quando da realização de eventos esportivos e culturais, promovidos e/ou apoiados,
pelo Município, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e Termo de Referência. Data final
entrega dos envelopes com habilitação e proposta de preços: 20/08/2021 às 12:00hs. O Edital e seus anexos
estão disponíveis no Diário Oficial do Município: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112. Água Fria/BA,
07/0/2021. Maria Teresa Correia dos Santos da Silva - Presidente da CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais
para instalação de ar condicionado, para atender as demandas do Município de Água Fria-Ba. Tipo: Menor Preço
global. Data para abertura das propostas e início da sessão para disputa: 30/07/2021 às 09:00hs. O Edital e
seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial do Município: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112.
Água Fria/BA, 15/07/2021. Newton Borges Paes Coelho - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

