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VACINA Chile reforça com AstraZeneca
imunização de Coronavac
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COVID-19 China relatou 83 casos novos transmitidos localmente até 10 de
agosto, o que eleva a 583 o número total de infecções novas da última semana

Novo surto na China atinge
viagens e hospedagem
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Agência Brasil

As restrições sociais mais rígidas adotadas pela China
para enfrentar o surto de Covid-19 mais recente, agora
em sua quarta semana e envolvendo mais de uma dúzia
de cidades, está atingindo o
setor de serviços, especialmente viagens e hospedagens, da segunda maior economia do mundo.
A China evita lockdowns
totais em grandes cidades,
como os vistos durante os
primeiros dias do surto da
doença na província de Hubei, para evitar paralisar
completamente a economia.
"A onda atual leva à reimposição de medidas de distanciamento social muito
mais duras, o que atingiria
consideravelmente o transporte, o turismo e outros setores de serviço", disseram
analistas em nota ontem.
"Agora acreditamos que
uma recuperação plena do
setor de serviços será adiada
para o quarto trimestre".
Ding, que opera uma pousada de 15 quartos nas terras
altas da província de Sichuan, no oeste chinês, afirmou que esperava uma taxa
de ocupação de ao menos
80% nos finais de semana
entre o fim de julho e o co-

Restrições sociais estão mais rígidas para enfrentar surto de Covid-19 mais recente
meço de agosto. Devido às
oito infecções locais detectadas em Sichuan, a taxa de
ocupação é de 20% a 30%,
disse ela à Reuters.
A China relatou 83 casos
novos transmitidos localmente até 10 de agosto, informou a autoridade de saúde, o que eleva a 583 o número total de infecções novas da última semana.
Trata-se de um aumento
de 85,1% no número total de
casos locais em relação à última semana. A taxa quase
não mudou em relação à dis-

parada de 87,5% vista na semana anterior, que autoridades atribuem, principalmente, à variante delta altamente transmissível.
A variante delta já foi detectada em mais de uma dúzia de cidades, desde que os
primeiros casos foram encontrados em Nanjing no final de julho, levando as autoridades a orientar os governos locais a superarem
uma "frouxidão mental" em
suas medidas de contenção
e a acabar com as brechas
em seus esforços de com-
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bate ao vírus. Voos domésticos ainda têm permissão
de partir de cidades que relatam casos, exceto os que
saem de Nanjing, Yangzhou
e Zhangjiajie, mas aviões e
trens que chegam a Pequim,
procedentes de áreas onde
casos foram relatados, foram interrompidos. A China
relatou um total de 94.080
infecções desde que o vírus
surgiu na cidade central de
Wuhan, no final de 2019.
*REPÓRTERES DA REUTERS –
PEQUIM

OMS vai testar
medicamentos
para doentes
hospitalizados

Opas ampliará
acesso a vacinas
para conter
avanço da delta

AGÊNCIA BRASIL
Genebra
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Cidade do México

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) vai iniciar uma
nova fase de ensaios clínicos
de medicamentos contra a
Covid-19, testando três medicamentos em pacientes
hospitalizados. Pacientes estão sendo recrutados.
Os testes fazem parte da
nova fase do ensaio clínico
Solidarity, da OMS, que entra
na fase Solidarity Plus para
testar a eficácia dos medicamentos artesunate (do laboratório farmacêutico IPCA),
usado para tratar casos graves de malária; imatinib (Novartis), usado para tratar alguns tipos de câncer; e infliximab (Johnson & Johnson), usado para tratar doenças do sistema imunológico,
como artrite reumatoide. Os
medicamentos foram doados pelas farmacêuticas para
a realização do ensaio clínico,
que ocorre em 52 países.
"Encontrar terapêuticas
mais eficazes e acessíveis
para os doentes com Covid-19 continua sendo uma
necessidade crítica, e a OMS
está orgulhosa por liderar
esse esforço global", disse o
diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, citado em
comunicado da organização
divulgado ontem.
O comunicado diz que na
nova fase dos ensaios clínicos estão envolvidos cerca
de 600 hospitais nos 52 países participantes.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) está se
preparando para aumentar
a disponibilidade de vacinas
contra a Covid-19 para países-membros, informaram
autoridades ontem, à medida que a altamente contagiosa variante delta se espalha pelas Américas.
O Fundo Rotativo da Opas
está recebendo solicitações
de vacinas de países da região para os últimos três meses de 2021 e o ano de 2022,
informou a diretora-geral
da organização, Carissa
Etienne. Mais de 20 países
expressaram interesse.
"Essa nova iniciativa disponibilizará dezenas de milhões de doses de vacinas
contra a Covid-19, além dos
20% que o [consórcio] Covax
oferece, e complementará
os acordos bilaterais e outras vias existentes para que
os países tenham acesso às
vacinas", disse Etienne, em
entrevista coletiva virtual.
O Fundo Rotativo é um
mecanismo de cooperação
em que vacinas, seringas e
suprimentos relacionados
são adquiridos em nome dos
Estados-Membros da Opas,
independentemente do tamanho ou das condições
econômicas. Mais de 1,3 milhão de casos e 19 mil mortes
relacionadas à Covid-19 foram registradas na região na
semana passada.

DIVERGÊNCIA

Presidente turco abre portas para Polônia aprova polêmica lei
se encontrar com líder do Talibã sobre meios de comunicação
FRANCE PRESSE
Ancara, Turquia

O presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, indicou ontem que pode se encontrar
com o líder do Talibã em uma
tentativa de alcançar a paz no
Afeganistão. "Os últimos
acontecimentos e a situação
do povo afegão são muito,
muito preocupantes", declarouErdoganduranteumaentrevista à CNN na Turquia.
"Eu estaria até em posição
de receber a pessoa que é seu
líder", acrescentou o presidente, após referir-se aos esforços das autoridades turcas
para colocar em andamento

conversas com o Talibã. Os insurgentes lançam desde maio
uma ampla ofensiva contra o
governo, o que lhes permitiu
tomar grandes áreas rurais e,
em poucos dias, um quarto
das capitais de província do
Afeganistão.
Como membro da Otan, a
Turquia tem tropas no Afeganistão e se ofereceu para
garantir a segurança do aeroporto de Cabul após a retirada das forças armadas
dos Estados Unidos (EUA) no
final de agosto. Em troca, a
Turquia exige algumas condições diplomáticas, econômicas e logísticas dos EUA.
No mês passado, Erdogan

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

LICITAÇÃO 078/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 035/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de iluminação pública. Tipo:
Menor Preço por lote. Data: 25/08/2021 às 09:00hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação dos outros
atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/. Informações, das 08:00h às
12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 12/08/2021. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

Pregão Presencial nº 010/2021, cujo objeto e a contratação de empresa especializada para o
fornecimento parcelado de Material de Construção e Material Hidráulico, visando atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Assistência Social do Município
de Pedro Alexandre - BA. Conforme Termo de Referência(Anexo I) deste Edital. Abertura dia
24/08/2021 às 08h00. Aquisição do edital procurar a CPL, na Prefeitura Municipal de Pedro
Alexandre. Erico Wendel Amarinho Gomes – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 - A Prefeitura
Municipal de Cachoeira - Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 24 de agosto 2021, às 10:00 horas,
(horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURO E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA., conforme
especificado no Edital. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites www.bll.org.br e http://www.
cachoeira.ba.io.org.br/diarioOficial. Informações através do telefone – (75) 3425-1390. Débora de Souza Duarte
– Pregoeiro Oficial.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO

O Estado da Bahia, por intermédio da SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL torna
público o presente Edital de Chamamento Público, visando à seleção de Organização da Sociedade Civil
- OSC interessada em celebrar Termo de Colaboração para o desenvolvimento de projetos com base
na Década Estadual de Afrodescendentes (2015-2024): Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento,
além das nas ações previstas no PPA 2020-2023, e nas estratégias estabelecidas pela Administração
Pública do Estado da Bahia para o enfrentamento da Pandemia causada pelo SARS-CoV 2 (novo
Coronavírus), agente etiológico da COVID 19.
Este Edital de Chamamento Público e seus anexos serão disponibilizados no endereço eletrônico www.
sepromi.ba.gov.br.
Salvador-BA, 12/08/2020.

SEPROMI

já abriu as portas para negociações com o Talibã como parte do processo de paz.
"Se não controlarmos esse
tipo de coisa no mais alto
nível, não será possível garantir a paz no Afeganistão",
disse o presidente turco.
Erdogan enfrenta pressão
interna devido a uma eventual chegada em massa através do Irã ou do Iraque de
afegãos que fogem das áreas
ocupadas pelo Talibã. O país
já acolhe 3,6 milhões de refugiados sírios e, à medida
que a economia turca se deteriora, o ressentimento dos
seus cidadãos em relação a
estes migrantes aumenta.

BERNARD OSSER
France Presse, Varsóvia,

O Parlamento polonês aprovou ontem uma polêmica lei
sobre meios de comunicação que, segundo a oposição,
ameaça a liberdade de imprensa, e pode prejudicar as
relações com os Estados Unidos. A polêmica lei dos
meios de comunicação, criticada por Washington, pode forçar o grupo americano
Discovery a vender a maior
parte de sua participação na
rede de televisão fechada
polonesa TVN, crítica ao governo liderado pelo partido
Lei e Justiça (PiS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

PREGÃO PRESENCIAL 31/21. Objeto: prestação de serviços, no preparo da Alimentação Escolar, incluindo o
fornecimento de logística, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios, insumos e mão de obra para o
armazenamento, preparo dos gêneros alimentícios e distribuição da Alimentação Escolar. Menor preço global.
Dia 25/08/21 às 9h. Local: na CPL, Rua Lafayete Coutinho, s/n. Site: www.irece.ba.gov.br. Irecê/Ba, 12 de
agosto de 2021. Carla C. R. Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

2º ADITIVO DE CONTRATO 123/20. Contratado: GFC Construtora e Empreendimentos EIRELI,
CNPJ 20.889.357/0001-80. Objeto: Construção de 02 quadras Poliespor tivas, sendo 01 na Rua
A, e 01 na Rua Antônio Ramos Dourado, conforme convênio SIAF 882149/2018, celebrado entre
a CEF e PMC. TP 02/20. Prazo do aditivo: 28/02/22. Data do aditivo: 30/07/21. Canarana/Ba,
30 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO 18/21. PA 103/21. Menor preço por lote. Objeto: serviços de publicações oficiais.
Recebimento das propostas e habilitação: 12/08/21 a 26/08/21 até as 8:30h. Abertura das Propostas:
26/08/21 às 8:30h. Disputa: 26/08/21 às 9h. Edital: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, www.
licitacoes-e.com.br, ID n° 887361 ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros
atos: Diário Oficial. Cordeiros/Ba, 12 de agosto de 2021. Mariana Maria de A. Pereira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 041/2021

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 24/08/2021 às
10h00min PE 041/2021, PA 170/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e
Eventual aquisição de material permanente, equipamento, móveis e eletroeletrônico
para as necessidades dos diversos setores das Secretarias do Município. Através
da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.
itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 12/08/2021 – Fábio Nery de Souza.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 008/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n° 008/2021,
Processo Administrativo n° 081/2021, Tipo: Menor Preço Global - pelo critério MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,
Objeto: Registro de Preços visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços que utilize
tecnologia ou cartão magnético com administração e controle (autogestão) da frota, com operação de sistema
informatizado via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para serviços de manutenção preventiva
e corretiva incluindo o fornecimento de peças e demais acessórios necessários para veículos pertencentes à frota da
Policlínica Regional de Saúde de Feira de Santana, mantida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região
de Feira de Santana – PORTAL DO SERTÃO. Sessão de Abertura: às 09:00 horas do dia 24/08/2021, a se realizar no
Auditório da Policlínica Regional de Saúde, localizada na Av. Eduardo Fróes da Mota, s/nº, Bairro 35° BI, Feira de Santana
– BA. Maiores informações através do e-mail: licitacoes.consorciodesaudefsa@outlook.com. Os interessados poderão
obter o Edital na integra através do site: http://consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br/diario.
Feira de Santana – BA, 12 de agosto de 2021.
Erika Paim dos Santos
Pregoeira Oficial
Portaria nº 14/2018

O texto foi aprovado por
228 votos a favor e 2016 contra. Também houve 10 abstenções. A decisão do Parlamento constituiu "um ataque sem precedentes à liberdade de expressão e independência dos meios de
comunicação", declarou ontem à noite a direção da TVN
em um comunicado.
"O resultado do voto atenta contra o direito à propriedade, o que preocupa os investidores estrangeiros na
Polônia", completou.

Sessão delicada

A sessão parlamentar foi delicada para o governo do primeiro-ministro
Mateusz
Morawiecki, cuja coalizão de
três partidos implodiu na
véspera devido à destituição
forçada do líder de um dos

partidos minoritários.
Os
ultraconservadores
perderam quatro votações
durante o debate, algo sem
precedentes desde que assumiram o poder em 2015,
mas conseguiram passar a
lei sobre os meios de comunicação. Trata-se de um texto importante para o PiS, que
já controla a televisão pública TVP, que se tornou uma
ferramenta de propaganda
do governo, e grande parte
da imprensa regional.
O governo polonês é reiteradamente acusado pela
União Europeia de retirar as
liberdades democráticas no
país. Na terça-feira à noite,
milhares de pessoas se manifestaram em diferentes
lugares da Polônia contra essa lei sobre os meios de comunicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 32/21. Menor valor por lote. Objeto: aquisição de material de informática. Dia 24/08/21
às 9h. Edital: americadourada.ba.gov.br. Informações: na CPL, tel. 7436922000 ou e-mail: licitacao.americadourada@
gmail.com. América Dourada/Ba, 10 de agosto de 2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

PREGÃO PRESENCIAL 33/2021. Dia 25/08/2021 às 14h. Objeto: fornecimento de Sistema
informatizado integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental
e Central de Atendimento com módulos e outras funcionalidades. Edital: http://www.
presidentetancredoneves.ba.gov.br ou na CPL. Presidente Tancredo Neves/Ba, 11/08/2021.
Antônio Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Extrato de contrato 88/21. Carta convite 08/21. Contratada: MR Serviços e Empreendimentos
EIRELI, CNPJ: 07.789.958/0001-52. Objeto: conclusão da reforma do mercado do Jacu na
zona rural, distrito do Jacu, com fornecimento de materiais, mão de obras e equipamentos/
ferramentas. Vigência: 04/08/21 - 30/04/22. Valor: R$ 57.737,38. Assinatura: 04/08/2021. Terra
Nova/Ba, 11 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

AVISO DE LICITAÇÃO O PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESINHA informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 003/2021 - OBJETO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de Ampliação do Grupo
Escolar Salvador Andrade, com construção de 03 (três) salas de aula, no município de Santa
Teresinha – Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 8.666/93. Data: 31/08/2021 – Horário: 9h00min. Informações podem ser obtidas
pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com (www.santateresinha.ba.gov.br. ou pelo Tel. 075 36392132. Santa Teresinha, 11 de agosto de 2021. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

Chamada Pública nº 001/2021 - Objeto: Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município. Período de Credenciamento: A partir de 13/08/2021 a
17/12/2021, das 08:00 às 12:00h, por período indeterminado. Local: Sede da Prefeitura (setor de Licitações
e Contratos) na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia. Informações: Fone
77 - 3437-2939. Divulgação do Edital e outros atos - Diário Oficial: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/
diariooficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

