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PANDEMIA Índice aponta que 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 88

Taxa de transmissão da Covid-19 no
Brasil é a menor desde novembro
DA REDAÇÃO E AGÊNCIA
BRASIL

A taxa de transmissão (Rt) da
Covid-19 no Brasil é de 0,88, o
menor número desde 10 de
novembro do ano passado
(0,68), de acordo com levantamento do Imperial College
deLondresatualizadoontem.
Pela margem de erro, a atual
taxa de transmissão varia pode variar de 0,77 a 0,96.
Conforme o índice atual,
100 pessoas contaminadas
transmitem o vírus para outras 88 pessoas. A taxa de contágio indica tendência de estabilização quando fica abaixo
de 1. No relatório do Imperial
College da última semana, o Rt
do Brasil estava em 0,91.
A taxa de transmissão é
uma das principais referências para acompanhar
a evolução da pandemia.
Especialistas
ressaltam,
porém, que é preciso observá-la por um período
maior de tempo para analisar cenários e tendências, levando em conta o
atraso nas notificações e o
período de incubação do
coronavírus.
Por ser uma média nacional, o Rt também não consegue captar com precisão
as realidades locais de avanço ou retrocesso da pandemia nos estados e cidades.
A quantidade de pessoas
que morreram em decor-

rência da Covid-19 subiu para 535.838. Nas últimas 24
horas, as autoridades de saúde confirmaram 1.605 novos
óbitos. Segunda-feira, o painel de informações da pandemia marcava 534.233 óbitos desde o primeiro, em
março do ano passado.
Outros 3.487 falecimentos estão em investigação.
O termo designa mortes
com suspeitas de que podem ter sido causadas por
Covid-19 mas com origem
ainda sendo analisada por
equipes de saúde.
O número total de casos
desde o início da pandemia
foi para 19.151.993. Entre segunda e ontem, foram registradas 45.022 novas pessoas infectadas pelo coronavírus. Ontem, o total contabilizado
estava
em
19.106.971.
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Teste de Covid-19: taxa indica tendência de estabilização quando fica abaixo de 1

Butantan: IFA para 20 mi de doses
DANIEL MELLO
Agência Brasil, São Paulo

O Instituto Butantan recebeu ontem uma remessa
de 12 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo
(IFA) para produção de vacina CoronaVac contra covid-19. A remessa, a maior

até agora de matéria-prima vinda da China, é suficiente para o envase de 20
milhões de doses do imunizante.
A carga saiu de Pequim no
último domingo, fez escalada na Suíça, e chegou no Aeroporto Internacional de
Guarulhos, na Grande São

INVESTIGAÇÃO

Paulo, ontem..
A preparação das vacinas
para aplicação pelo Programa Nacional de Imunizações deve ser feita em um
período de 15 a 20 dias. O
imunizante será, então, disponibilizado para aplicação
em todo o país.
O Butantan já disponi bi-

lizou 53,1 milhões de doses
da vacina elaborada em
parceria com o laboratório
chinês Sinovac. O instituto
assinou dois contratos
com o Ministério da Saúde
para o fornecimento de
100 milhões de doses do
imunizante até o final de
agosto.

Anvisa pede
alteração em
bulas da Janssen
e da AstraZeneca
PEDRO PEDUZZI
Agência Brasil, Brasília

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
solicitou aos fabricantes das
vacinas Janssen/Johnson &
Johnson e AstraZeneca/Fiocruz que incluam na bula
dos imunizantes contra a
Covid-19 a contraindicação
de uso para pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar.
Em nota, a Anvisa explicou que a síndrome de extravasamento capilar é uma
“condição muito rara e grave” que causa vazamento de
fluido de pequenos vasos
sanguíneos (capilares), resultando em inchaço principalmente nos braços e pernas, baixa pressão arterial,
espessamento do sangue e
baixos níveis de albumina,
uma importante proteína
do sangue.
A Anvisa já recebeu relato
de suspeita da síndrome
após a vacinação e está avaliando o caso. “Os profissionais de saúde devem estar
atentos aos sinais e sintomas da síndrome de extravasamento capilar e do risco
de recorrência em pessoas
que já foram diagnosticadas
com a doença.”
De acordo com a Anvisa,
as pessoas que receberam
essa vacina devem procurar
assistência médica imediata
caso sintam inchaço nos
braços e pernas ou aumento
repentino de peso nos dias
seguintes à vacinação.

VIOLÊNCIA

Corpo de Adriano da Nóbrega é
Quadrilha invade fábrica de joias
exumado e passa por novo exame em Jarinu, interior de São Paulo
DA REDAÇÃO

O corpo do miliciano, Adriano da Nóbrega, morto em
fevereiro do ano passado em
uma operação na Bahia, passará por novos exames de
perícia para avaliar as circunstâncias de sua morte. A
informação é da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.
A nova exumação será feita
por ordem da Justiça da Bahia.
O objetivo é utilizar novos
exames de imagem para detalhar os traumatismo ósseos
causados pelos disparos e
analisaraslesõescausadaspara descobrir a distância do atirador e o caminho dos tiros

em comparação coms os relatos dos policiais envolvidos
na operação.
Adriano foi morto em Espalanada, a 170 km de Salvador, em um sítio em que
ele estava escondido. O miliciano foi atingido por dois
tiros, segundo inquérito da

Adriano foi
morto em
Espalanada, a
170 km de
Salvador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
TOMADA DE PREÇOS 01/21. Objeto: reforma em quadras poliesportivas e unidades escolares do município. Menor preço
global. Dia 30/07/21 às 14:30h. Edital: site da prefeitura. Informações: na CPL, Rua Eronides S. Santos, 55. Mulungu do
Morro/Ba, 14 de julho de 2021. Edimário José Boaventura. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ -BA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2021 – SRP - Será realizado no dia 27/07/2021 às 09h, Pregão Eletrônico, tipo
Menor Preço Por Ítem. Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus, (ítem fracassado e outras
demandas), para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, conforme especificações
constantes no Edital e seus anexos. Número da licitação no portal do Banco do Brasil (BB licitações-e):
882199. Informações, das 08h às 12h. www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@conceicaodocoite.
ba.gov.br 13/07/21. Lívia Martins Carneiro – Pregoeira Oficial.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONVITE N. º 30865724.2021.GSSA.PP.0029.FIEB

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fotojornalismo.
Abertura: 22/07/2021 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir de 14/07/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 14/07/2021
Comissão de Licitação
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

Polícia Civil.
Segundo a Secretaria de
Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA), os primeiros exames no corpo não mostraram indicativos de execução
ou tortura.
Adriano da Nóbrega foi
apontado como envolvido
na morte da vereadora do
Rio de Janeiro, Marielle
Franco. Além disso, ele possuía ligação com a família
do presidente Jair Bolsonaro, sendo citado na investigação do Ministério Público carioca contra o senador Flávio Bolsonaro por
um esquema conhecido como "rachadinha".

LUDMILLA SOUZA
Agência Brasil, São Paulo

A Polícia Civil investiga um
ataque a uma joalheria e a
dois mercados, em Jarinu,
cidade a 75 km de São Paulo,
na madrugada de ontem.
De acordo com a Polícia
Militar (PM), homens fortemente armados com fuzis e
explosivos se espalharam
em vários pontos da cidade.
Durante a ação, eles explodiram uma empresa de
joias. Houve troca de tiros
entre a PM e os bandidos,
que conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 35/21. Às 9h de 27/07/21. Objeto: aquisição de medicamentos, materiais e instrumentos
hospitalares. Edital: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br.
Canarana/Ba, 14 de julho de 2021. Romeu Xavier de Sousa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços consistentes na realização de serviços de coleta e análises laboratoriais, com o escopo de suprir
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento a População do Município de Mucugê-BA.
TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 26/07/2021, às 09 h. LOCAL: Sede da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital
encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca
Medrado, 73, Centro, ou no portal da prefeitura no endereço http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.
com.br/, Mucugê/BA, 13 de julho de 2021, Marinélia Paraguassú Novaes Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 16/2021-SRP – ELETRÔNICO
O Município de Ibirapitanga/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº.16/2021, “Eletrônico”,
objeto: SRP para futura e eventual aquisição de materiais gráficos e correlatos para atender as necessidades
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ibirapitanga. Tipo Menor Preço por Grupo/Lote. Leis: 10.520/02,
123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 14/07/2021 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até
26/07/2021 às 9:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Ibirapitanga: 13/07/2021. Junilson Batista Gomes –
Prefeito - José Wildes Azevedo Santos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 08/21. Menor preço por lote. N° da Licitação: 882957. Objeto: aquisição de Gêneros
Alimentícios. Sessão pública: às 14h30 de 26/07/21. //////// PREGÃO ELETRÔNICO 09/21. Menor preço. N° da Licitação:
882968. Objeto: fornecimento de kits (reagentes) para patologia clínica com aparelhos e insumos em regime de
comodato, manutenção e peças. Sessão pública: às 9h de 26/07/21. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Inf.: www.
irece.ba.gov.br. Edital: www.licitacoes-e.com.br. Irecê/Ba, 14 de julho de 2021. Carla C. Rocha Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 23/21. Processo licitatório 80/21. Menor preço global por lote. Dia 27/07/21 às 10h.
Objeto: fornecimento de medicamentos básicos e não básicos, destinados à farmácia básica e unidades de saúde
da sede e distritos de Buracica e Lustosa. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/
pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 09 de julho de 2021. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 033/21 – CONDER
Abertura: 09/08/2021, às 14h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADAS
NOS MUNICÍPIOS DE CRISÓPOLIS, EUCLIDES DA CUNHA, JAGUARARI, SANTANA, SANTO AMARO E SENHOR DO
BONFIM – BAHIA – 02 (DOIS) LOTES. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER
(www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a partir do dia 16/07/2021. Salvador - BA, 12 de julho de 2021. Janilton
Santos Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
CNPJ N: 13.758.313/0001-55

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE PRORROGAÇÃO CONCORRENCIA Nº 002/2021

AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 034/21 – CONDER
Abertura: 04/08/2021, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NA ÁREA DO GALPÃO DE ÁGUA DE MENINOS (GAM), INCLUINDO
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, LOCALIZADO NA POLIGONAL DA FEIRA DE SÃO JOAQUIM, EM SALVADOR
– BAHIA. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (www.conder.ba.gov.br) no
campo licitações, a partir do dia 14/07/2021. Salvador - BA, 12 de julho de 2021. Janilton Santos Pereira - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em exercício.

A CPL, torna público que a CONCORRÊNCIA n° 002/2021 PA nº 072/2021. Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I COM BASE
NO FNDE (LOTE I), ESCOLA DE 06 (LOTE II) E 12 SALAS PADRÃO FNDE (LOTE III) NO MUNICÍPIO DE CASTRO
ALVES – BA, com sessão de abertura marcada para o dia 15/07/2021 ás 09:00hrs, fica PRORROGADA para o
dia 17/08/2021 ás 09:00hrs. Edital em: https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Local: Escola de Arte
e saber, Praça da Bandeira S/N – Auditório da Escola – Castro Alves. Motivo: Para adequações necessárias no
edital. 13/07/2021.Naiane Souza Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus torna público, que realizará no dia 27/07/2021 às 10h
no site www.licitacoes-e.com.br a licitação tipo menor preço por Lote, na modalidade Pregão Eletrônico
SRP nº 020/2021 [882005], cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contratação do
Serviço de Recarga, substituição de Cilindros, aquisição de tonner, cartuchos e cilindros para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus e suas Secretarias, a partir da
publicação do contrato, conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.
Os interessados poderão obter: Informações na sala de licitações situada na Avenida Roberto Santos, nº
96, Bairro Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228, CEP 44440-900, Santo Antônio de JesusBA. E o edital gratuitamente no site, www.licitacoes-e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link
Transparência-Editais. Santo Antônio de Jesus-BA, 13 de julho de 2021 – Afonso Cassimiro Santos
Pinheiro – Pregoeiro Suplente.

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, torna público aos interessados que realizará no dia
29 de Julho de 2021 às 10h, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP [883103], tipo MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto: Registro
de preço para futura e eventual à aquisição de 80.000 kit´s de alimentos para alimentação de 11.300
alunos das Escolas e Creches Municipais de Santo Antônio de Jesus, para o período de 07 (sete meses),
diga-se, 210 (duzentos e dez dias) do ano letivo, ou até a conclusão do Certame Licitatório de 2021,
garantindo o fornecimento de alimentação aos alunos durante a pandemia do coronavírus, conforme a Lei
nº 13.987 de 7 de abril de 2020, através do Sistema de Registro de Preços. O Edital e seus anexos estão
disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.
br, link Transparência-Editais. Santo Antônio de Jesus, 13 de Julho de 2021.Afonso Cassimiro Santos
Pinheiro. Pregoeiro Suplente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021/ SRP

Homens
armados com
fuzis e
explosivos se
espalharam em
vários pontos
da cidade,
segundo a PM

Os criminosos atearam
fogo em veículos na principal estrada que dá acesso
ao local para dificultar o
acesso e a ação da polícia.
O barulho de tiros e explosões foi ouvido na pequena cidade de 30 mil habitantes. Equipes do Grupo
de Ações Táticas, Grupo de
Operações Especiais e da
Delegacia de Investigações
Gerais de Jundiaí ainda estão no local, assim como a
perícia.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2021

Licitação para Registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao programa
de alimentação escolar do municipio de Nilo Peçanha/Ba, conforme Termo de Referência. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitanet.com.br e www.nilopecanha.ba.gov.br . Para
participação na licitação o interessado deverá credenciar junto ao site www.licitanet.com.br. A sessão
pública eletrônica será aberta às 14h:00m (horário de Brasília) do dia 27 de Julho de 2021. Contatos:
licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30865383.2021.GSSA.PE.0108.SENAICI

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de software LMS (Learning Management
System) para o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do SENAI CIMATEC.
Abertura: 23/07/2021 às 09h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30864956.2021.CPL SFIEB.PE.0105.FIEB

Objeto: Serviços de reforma/reparos nas divisórias articuladas, incluindo fornecimento de
materiais, vide Edital.
Abertura: 23/07/2021 às 14h (horário local).
Retirada dos Editais, a partir do dia 14/07/2021, no site do Portal de Compras: https://
compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 14/07/2021
Pregoeiro

