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FAO Pandemia levou 118 milhões de
pessoas a passar fome em 2020
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VACINAS Tedros criticou quem pensa em 3ª dose, quando há países que ainda aguardam a primeira

Chefe da OMS critica ganância
que prolonga a agonia do mundo

FRANCE PRESSE
Genebra, Suíça

O chefe da OMS criticou a
“ganância” de quem já pensa em uma terceira dose da
vacina anti-Covid, cuja necessidade ainda não foi
comprovada cientificamente, quando grande parte do
mundo aguarda sua primeira dose de vacina.
“Se a solidariedade não
funcionar, há uma palavra
para explicar o prolongamento da agonia deste mundo (...), e essa palavra é ganância” denunciou o diretor-geral Tedros Adhanom
Ghebreyesus, durante uma
longa declaração, cheia de
raiva e apelos, após encontro
habitual com a imprensa em
Genebra.
“O abismo mundial no
fornecimento de vacinas é
irregular e desigual, alguns
países, algumas regiões estão encomendando milhões
de doses (...) quando outros
não conseguiram vacinar
seus profissionais de saúde
e os membros mais frágeis
de sua população” exclamou Tedros, que tem criticado frequentemente países
e indústrias que assinam esses contratos.

3ª dose

O grupo farmacêutico Pfizer/BioNTech defendeu na
sexta-feira a injeção de uma

FRANCE PRESSE
Atenas, Grécia |

Fabrice Coffrini / AFP Photo

terceira dose de sua vacina
para torná-la mais eficaz, já
que a variante Delta, altamente contagiosa, causa
surtos epidêmicos na Ásia e
na África, e os casos aumentam novamente na Europa e
nos Estados Unidos.
A cientista-chefe da OMS,
Soumya Swaminathan, disse
ontem que “não há evidênciascientíficasquesugirama
necessidade de uma injeção
suplementar” além das doses iniciais previstas.

Grupo
Pfizer/BioNTech
defendeu
injeção de uma
terceira dose da
sua vacina

Cientista diz
não haver
evidências que
sugiram a
necessidade de
suplementação

MORTE NO HAITI

Tedros Adhanom Ghebreyesus tem criticado contratos para aplicação de 3ª dose

CUBA

Grécia impõe
vacinação para
profissionais da
saúde

A vacinação de todos os profissionais da saúde será
obrigatória na Grécia, anunciou o primeiro-ministro
grego, Kyriakos Mitsotakis,
em um discurso à nação, para encorajar a imunização
contra a propagação da variante Delta da Covid-19.
Todas as pessoas que trabalham em lares de idosos
terão que ser vacinadas até
16 de agosto. A partir de 1º de
setembro, a vacinação do
pessoal médico é obrigatória nos setores público e privado, quando 99% das pessoas intubadas são pessoas
não vacinadas.
Diante da disseminação
da variante Delta, o governo
grego decidiu agir e encorajar o maior número possível
de pessoas a se vacinar.
A partir de hoje, a vacinação estará aberta aos 15-17
anos com a vacina Pfizer.
Três em cada quatro gregos com mais de 60 anos
estão vacinados, acrescentou o primeiro-ministro.
São 4,3 milhões de pessoas
com as duas vacinas em uma
população de 10,7 milhões
de habitantes. “O país não
vai fechar por causa da atitude de alguns”, insistiu o
primeiro-ministro.
A partir de sexta-feira, e
até o final de agosto, centros
de recreação, bares, cinemas
e teatros, e todos os locais
fechados, receberão apenas
pessoas vacinadas.

VATICANO

Bogotá investiga 21
Manifestantes ocupam as Papa ficará no hospital
colombianos e segurança ruas contra governo
por mais alguns dias
FRANCE PRESSE
Bogotá, Colômbia

Autoridades identificaram
21 colombianos, a maioria
deles ex-militares, como
parte do suposto complô
que matou o presidente do
Haiti, enquanto investiga a
passagem por Bogotá do
chefe de segurança do presidente em várias viagens
feitas este ano, informou a
polícia colombiana ontem.
O general Jorge Luis Vargas, comandante dessa organização, informou que no

total são 21 colombianos sob
investigação pelo assassinato de Jovenel Moise na última quarta-feira.
Três deles morreram nas
mãos das forças haitianas e
há “18 capturados, num total
de 21”, acrescentou o oficial.
Outra pista com a qual as autoridades trabalham diz respeito às viagens de Dimitri
Hérard, chefe da segurança
presidencial do Haiti, que voou várias vezes para o Equador, Panamá e República Dominicana via Colômbia entre
janeiro e maio deste ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 039/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO do
Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2021, do tipo Menor Preço por Lote, 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 Decreto Municipal 011/2020.
Acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 21/07/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia
28/07/2021, data e a hora da disputa: às 11:00 horas do dia 28/07/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. PA Nº 286/2021, N° da Licitação: 883089, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO
INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO À INTERNET PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DE : PALMA,ILHA’AJUDA,IMBIARA,CACHAÇO,CAPÃO E CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO
DE JAGUARIPE, LOTES DECLARADOS FRACASSADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR. O EDITAL completo poderá ser
adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail
licitajaguaripe@gmail.com, inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe
– BA, 12/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO
do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 038/2021, do tipo Menor Preço por Item,
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 Decreto Municipal
011/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 21/07/2021, abertura das propostas: às
09:00 horas do dia 27/07/2021, data e a hora da disputa: às 11:00 horas do dia 27/07/2021. Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 285/2021, N° da Licitação: 883071, tendo como objeto a Contratação de
empresa para AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS,
ETC, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive.
Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 12/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 034/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 23/07/2021 às 10h00min PE 034/2021, PA 148/2021.
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços Acionamento/
desligamento Diário, Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Equipamentos, Peças e Acessórios
destinados ao Sistema de Abastecimento de Água através de Poços Artesianos e Bombas Hidráulicas das diversas
regiões do município de Itagibá-Bahia. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do
município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 13/07/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 035/2021

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 26/07/2021 às 10h00min PE 034/2021, PA 149/2021.
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de utensílios domésticos, destinados para diversas
secretarias deste Município de Itagibá-Bahia. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do
município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 13/07/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 036/2021

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 27/07/2021 às 10h00min PE 035/2021, PA 150/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de AGENTE DE INTEGRAÇÃO,
para intermediar a realização de Programa de Concessão de Vagas de Estágio Supervisionado, remunerado ou não,
conforme dispõe a Lei Federal nº 11.788/2008. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial
do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 13/07/2021 – Fábio Nery de Souza.

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Manifestantes ocuparam as
ruas da capital de Cuba, Havana, no domingo (11) para
protestar contra a crise econômica e o avanço nos números da pandemia de Covid-19. Segundo a agência de
notícias Reuters, a falta de
alimentos, limitações às liberdades civis e a má condução do presidente Miguel
Díaz-Canel frente ao avanço
do novo coronavírus estavam
entre as reivindicações.

Díaz-Canel, que também
comanda o Partido Comunista, atribuiu o tumulto aos
Estados Unidos, ex-inimigo
da Guerra Fria que nos últimos anos endureceu seu
embargo comercial de décadas contra a ilha.
Opresidentedissequemuitos manifestantes são sinceros, mas manipulados por
campanhas de rede social orquestradas pelos EUA e “mercenários” em solo cubano, e
alertou que novas “provocações”, pedindo aos apoiadores
que as confrontem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 A Prefeitura Municipal de Barra da Estiva torna público
a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 – contratação de empresa do ramo para construção de um Campo de Futebol
Society em grama sintética destinada à ampliação da Escola Municipal Professora Maria do Alívio Ribeiro Bonfim, na
sede do Município de Barra da Estiva. Informações na Prefeitura – Av. Dr. João Moisés de Oliveira, nº 01 – Centro e tel:
77 3450-1616, edital no portal da transparência. Abertura dia 28 de julho de 2021 às 08:30 hs. Barra da Estiva - Bahia,
09 de julho de 2021. Daiana Oliveira Pires da Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 017/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada
em fornecimento de serviços de acesso à internet banda larga, com aquisição de link dedicado de 400 Mbps (fibra
óptica) destinados a atender as necessidades de todas as unidades administrativas na sede e nos povoados de Monte
Alegre, Itiquira e Malhada Grande no Munícipio de Santa Rita de Cássia/BA. Especificado detalhadamente no Termo de
Referência. A entrega e a abertura das propostas será no dia 27 de julho de 2021, às 09h30min (nove horas e trinta
minutos), no Auditório Municipal Eunápio Correia Rocha, na Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, situada
na Travessa Professora Helena Figueira, s/nº, Centro, em Santa Rita de Cássia-BA. O Edital estará disponível www.
santaritadecassia.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo e-mail licitacaosrc@outlook.com. Santa Rita de Cássia/BA,
09 de julho de 2021.Tuany de Vasconcelos Gomes - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO
do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 037/2021, do tipo Menor Preço por Lote,
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 Decreto Municipal
011/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 21/07/2021, abertura das propostas: às 09:00
horas do dia 26/07/2021, data e a hora da disputa: às 11:00 horas do dia 26/07/2021. Local Sítio: www.
licitacoes-e.com.br. PA Nº 284/2021, N° da Licitação: 883068, tendo como objeto a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico
https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com,
inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 12/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE REPUBLICAÇÃO CARTA CONVITE – Nº 002/2021.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna a licitação na Modalidade Carta Convite - Nº
002/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Links Dedicados
para o Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), atendendo as 12 (doze) Secretarias e SAC
Empresarial lotados na Unidade, estabelecendo a atualização na capacidade e velocidade da Rede de
Telecomunicações da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas compatível com as recentes implantações
e expansões e atendimento futuro ao planejamento da rede de dados da Prefeitura, conforme Termo de
Referência e Planilha Discriminativa em anexo neste Edital. Valor Estimado Global: R$ 172.539,36 –
(cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Período Contratual:
Será de 12 (doze) meses. Sessão de Abertura: 20/07/2021 às 09:00 horas. Local da Sessão: Comissão
Permanente de Licitação – situada na Praça Martiniano Maia – Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 - Centro – Lauro
de Freitas/Bahia. Retirada do Edital: exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via
e-mail: copel2017@yahoo.com. Tendo em vista a Suspensão do Atendimento Presencial ao Público,
conforme determinação contida na Portaria SECAD Nº 003 de 24 de fevereiro de 2021 em conformidade
com os Decretos já publicados e em obediência às recomendações emanadas do Ministério da Saúde,
será permitida a entrada de apenas um representante de cada empresa licitante Habilitada, sendo estes
submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de segurança respiratória e distanciamento
mínimo recomendado. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação. Lauro de Freitas, 12 de julho 2021.

AGÊNCIA BRASIL
Vaticano

O papa Francisco completou
o tratamento pós-cirúrgico
mas permanecerá no hospital por mais alguns dias
para fazer os ajustes finais
de medicação e reabilitação,
informou o Vaticano.
Quando o papa deu entrada no hospital em 4 de
julho para ter parte de seu
cólon removido, o Vaticano
disse que ele ficaria internado por cerca de sete dias,
caso não ocorressem com-

plicações. “Sua Santidade, o
papa Francisco, passou um
dia (domingo) tranquilo e
completou seu tratamento
pós-operatório”, disse o porta-voz Matteo Bruni em seu
comunicado diário sobre o
estado de saúde do papa.
“Paraajustarsuaterapiade
medicação e de reabilitação,
o Santo Padre permanecerá
hospitalizado por mais alguns dias”, disse ele no comunicado em italiano. Papa
fez um pronunciamento público no domingo da varanda
do hospital Gemelli.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a
licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 029/2021. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM PROFISSIONAIS NAS DIVERSAS ÁREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACAJUBA.
Sessão de Abertura: 26/07/2021, às 09:00h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone: (74) 3259
2126. COD. Licitações-e: [nº 882980]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2021 – REPUBLICAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Wagner por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade
Pregão Presencial Nº 023/2021, no dia 23 de julho de 2021, às 10h00, do Maior Oferta. Objeto: Constitui
objeto desta licitação, selecionar as melhores propostas visando a contratação de instituição bancária, em
caráter de exclusividade, para prestação de serviços de administração da folha de pagamento dos servidores
públicos municipal, e, sem exclusividade, serviços de empréstimos consignados em folha de pagamento
do Município de Wagner. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, à Rua
Praça 02 de Julho, 04, Centro - Wagner – Bahia, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 às 12h00,
ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. CPL, 12 de julho de 2021. – Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2021-SRP A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FERREIRA realizará licitação em 26/07/2021 às 08h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Nº 883123 PREGÃO ELETRÔNICO n º 043/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas para contratação de
empresa para o fornecimento futuro e eventual de equipamentos e materiais de informática e aquisição de TV
smart 43” Led Full HD, para atender as diversas secretarias do Município, na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontrase disponível no Portal da Transparência (www.munizferreira.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail munizferreiralicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3663-2113.
Muniz Ferreira, 12 de julho de 2021. Carine Barbosa Sampaio - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

AVISO DE LICITAÇÃO. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE, informa
que realizará a seguinte licitação: Pregão Presencial SRP nº 018/2021 – OBJETO: contratação de empresa para a futura
e eventual prestação de serviços de Provedor de Internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, via fibra óptica ou
cabeamento com links de internet com IP real e público compartilhado de, no mínimo 7MB/s para atender a Secretaria
de Administração e Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, Secretaria de
Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Social e demais setores de acordo com as necessidades do Município
de Laje, mediante Sistema de registro de Preços, conforme informações constantes no Edital e seus anexos. Data:
28/07/2021 Horário:08h30min.O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.laje.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail: licitacaolaje2017@gmail.com . Laje - BA, 13 de Julho de 2021. LUINE DA
PAIXÃO AROUCA MACHADO – Pregoeira/Presidente da CPL.

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

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021 PROC. ADM.: 140/2021.

A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 23/2021,
torna público a realização da Tomada de Preço Nº. 001/2021, no dia 30/07/2021, às 09H30,
cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para executar os serviços de recuperação de
estradas vicinais no trecho da cidade de Iguaí/BA à região, atendendo ao Contrato de Repasse Nº
893070/2019/MDR/CAIXA, firmado entre o Município de Iguaí e o Ministério do Desenvolvimento
Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, na forma de empreitada global, (material e
mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e
licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de
segunda a sexta - feira, das 08H00 às 12H00, até o dia 28/07/2021. Iguaí/BA, 09 de julho de 2021.
Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

