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VINÍCIUS LISBOA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

O Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) suspendeu ontem a produção da
vacina Oxford/AstraZeneca
contra a Covid-19 e deve retomá-la na próxima terça-feira.
“Não há ainda previsão de
que a interrupção temporária possa impactar entregas
futuras. Caso haja impacto,
isso será avaliado e comunicado mais à frente”, informou a fundação em comunicado publicado na Agência Fiocruz de Notícias.
Segundo a Fiocruz, a produção poderá ser retomada
na semana que vem graças à
chegada de novos carregamentos do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), prevista para sábado. O insumo
é o componente mais importante da vacina e tem sido trazido da China, onde é
produzido pelo laboratório
Wuxi Biologics. Ao chegar, o
IFA ainda precisa ser checado e descongelado.
Apesar da paralisação na
linha de produção, Bio-Manguinhos fará hoje uma nova
entrega de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Os 5,3 milhões de
doses que serão liberados
começaram a ser produzi-

PANDEMIA O Instituto da Fundação Oswaldo Cruz aguarda a chegada de novos
carregamentos do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), prevista para sábado

Fiocruz retoma produção
de vacina na terça-feira
dos semanas atrás e estavam
em processo de controle de
qualidade.
Desde fevereiro, a Fiocruz
já produziu 50 milhões de
doses da vacina, cerca de
metade das 100,4 milhões
de doses previstas no acordo
de encomenda tecnológica
assinado com a farmacêutica europeia AstraZeneca.
Com a entrega de hoje, 36,2
milhões de doses produzidas em Bio-Manguinhos já
terão sido disponibilizadas
ao Sistema Único de Saúde
(SUS). As demais estão em
diferentes etapas do processo de controle de qualidade
e liberação, que chega a durar quatro semanas. Atualmente, Bio-Manguinhos tem
capacidade de produzir um
milhão de doses por dia.
Além das doses produzidas
no Brasil, quatro milhões foram importadas prontas da

Variante indiana é
detectada no Maranhão
JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

O Instituto Evandro Chagas
(IEC), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, identificou a presença da variante
indiana do coronavírus em
tripulantes do navio MV
Shandong Da Zhi. A embarcação está ancorada na costa
da cidade de São Luís, capital
do Maranhão.
O navio foi proibido de
atracar na área portuária da
cidade. Uma equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está se deslocando para o local.
A Secretaria de Saúde do
Maranhão realizou testes
com a tripulação da embarcação e enviou para o instituto. Das pessoas a bordo,
15 tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, sendo
que seis apresentaram a

ocorrência da variante indiana. Outros nove tripulantes tiveram o resultado negativo para a Covid-19.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, 23 tripulantes estão
em quarentena em cabines
individuais e um foi levado
para ser internado em uma
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) em São Luís.
A secretaria também iniciou a testagem de todas as
pessoas do hospital que tiveram contato com o paciente internado.

A variante foi
identificada em
tripulantes de
navio ancorado
em São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº 036/2021. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA ATENDER
A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO
DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Data: 10/06/2021 às 09:00h na sala de licitações. Edital disponível no
link http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes - Informações:
Fone: (74) 99926-3809, email: cpl@lapao.ba.gov.br.
Artur Alves da Silva – Pregoeiro Municipal.
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Apesar da parada da produção, Bio-Manguinhos fará hoje nova entrega de doses

CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n° 001/2021,
Processo Administrativo: 072/2021, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para execução de Urbanização da orla de Coqueiros pertencentes
ao Município de Jandaíra - BA,Sessão de Abertura às 09:00 horas do dia 08/06/2021 e será realizada na sala de
reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Jandaíra - Bahia, local na Praça Horácio de Farias, Nº 300, Centro.
Maiores informações através do tel. (75) 3445-2179 das 08:00 hrs às 13:00 horas. Os interessados poderão
obter o Edital na Prefeitura Municipal de Jandaíra – BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00
hrs as 13:00 hrs ou através do e-mail: licitacaojandaira@gmail.com e o portal de transparência do município
https://www.jandaira.ba.gov.br/licitacoes/ .
Jandaíra - BA, 20 de maio de 2021.
JUAN MANUEL REGUERA RIOS NETO - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A CPL da PM de Cairu realizará licitação pública na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2021, no dia 07.06.2021,
às 09:00HS (nove horas) em sua sede. OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa
especializada para executar obras e serviços remanescentes da adequação da estrada vicinal de acesso ao Povoado
de Torrinhas do Arquipélago de Cairu, Estado da Bahia, objeto do Contrato de Repasse nº 837680/2016/Mapa/Caixa.
Telefax: (75) 3653-2151. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.gov.br. Cairu - Bahia,
19 de maio de 2021. Robson Vicente Silva dos Santos - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A CPL da PM de Cairu realizará licitação pública na modalidade de Tomada de Preços nº 002/2021, no dia 08.06.2021,
às 09:00HS (nove horas) em sua sede. OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa
especializada para execução de serviços topográficos a serem realizados no perímetro urbano e rural do Município de
Cairu, Estado da Bahia. Telefax: (75) 3653-2151. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.
ba.gov.br. Cairu - Bahia, 19 de maio de 2021. Robson Vicente Silva dos Santos - Presidente da CPL.

JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

As doenças neurológicas
crônicas foram incluídas no
grupo prioritário de pessoas
com comorbidades entre os
segmentos passíveis de
imunização dentro do plano
de operacionalização da
campanha de vacinação
contra a Covid-19. O Plano
Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação foi
atualizado ontem
Entre as condições neurológicas crônicas estão doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico,
ataque isquêmico transitório e demência vascular) e
doenças neurológicas crônicas que impactem a função
respiratória.
Também fazem parte
desse grupo doenças here-

ditárias e degenerativas do
sistema nervoso ou muscular, indivíduos com deficiência neurológica grave,
paralisia cerebral e esclerose múltipla ou condições
similares.
As pessoas com comorbidades já começaram a ser
vacinadas. Elas entraram na
ordem de prioridade após
idosos em instituições de
longa permanência, profissionais de saúde, idosos e
parte dos trabalhadores de
forças de segurança.

Gestantes

Na nova versão do plano de
operacionalização também
foi inserida orientação para
as gestantes que tomaram a
primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca para que
aguardem o fim do puerpério para receber a segunda
dose.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da TOMADA DE PREÇO 06/21, consubstanciado no relatório de exame e julgamento dos documentos de habilitação. Motivo: problemas encontrados no projeto que necessitam de urgente correção e que inviabilizariam a execução da obra. Informações: tel.
74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br. Canarana/Ba, 20 de maio de 2021. Eduardo
Seixas Pimenta. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

O pregoeiro oficial do município de Una/BA torna público o aviso do PP 041/2021, para o Sistema de Registro
de Preços, visando a aquisição de diversos materiais, insumos e equipamentos de proteção individual, para
serem utilizados na adequação dos espaços físicos das Escolas Municipais quando do retorno das aulas
presencias da rede de ensino. Data: 02/05/2021 - Horário: 10:30hrs. O edital na íntegra está disponível para
consulta e download no endereço eletrônico: https://www.una.ba.gov.br/Site/DiarioOficialAnterior - Informações: licitacoes@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio
Cézar Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Pregoeiro avisa que o Pregão Presencial SRP nº 035/2021. Objetivando
a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA ATENDER A
DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES, E AS
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO LAPÃO-BA, Tipo menor
preço por Item, houve alteração no edital, ficando com a data de julgamento
para o dia 08/06/2021 as 09:00h. Edital RETIFICADO disponível no Site:
www.lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes. Informações: Setor de
Licitações, fone: (74) 99926-3809, cpl@lapao.ba.gov.b.
Artur Alves da Silva – Pregoeiro Municipal.

A Fiocruz prevê receber no
sábado, dia 22, um carregamento de IFA suficiente
para produzir 12 milhões de
doses de vacinas, o que vai
assegurar as entregas ao
SUS até a terceira semana de
junho. A entrega incluirá
duas remessas de IFA, já
que um carregamento que
estava previsto para o próximo dia 29 teve seu envio
antecipado.
Enquanto produz as doses
do acordo de encomenda
tecnológica com a AstraZeneca, que prevê a importação do IFA, a fundação também trabalha no processo de
transferência de tecnologia
para produzir o insumo no
Brasil. Segundo a Fiocruz, todas as informações técnicas
necessárias à transferência
de tecnologia já foram repassadas pela AstraZeneca à
Fiocruz.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já
concedeu a certificação das
condições técnico-operacionais das instalações (CTO)
que produzirão o IFA, após
vistoria realizada neste
mês.

ALEX RODRIGUES
Agência Brasil, Brasília

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
voltou a alertar para a importância de profissionais
de saúde e cidadãos comunicarem eventuais reações
adversas causadas pelo uso
de medicamentos ou tratamentos, incluindo vacinas.
Segundo a gerente de farmacovigilância da autarquia, Helaine Capucho, a
pandemia da Covid-19 conferiu ainda mais importância à farmacovigilância, já
que a urgência tem obrigado
autoridades sanitárias dos
diversos países a, excepcionalmente, encurtarem prazos de processos e analisarem, em tempo recorde, pedidos de uso de medicamentos desenvolvidos em curto
espaço de tempo.
“Isto aumenta os riscos e a
necessidade de farmacovigilância”, disse Helaine, durante seminário virtual que
a Anvisa realizou na manhã
de ontem, no qual foi discutido o monitoramento de
medicamentos e os desafios
para a vigilância sanitária
em tempos de pandemia.
“Para trazer as respostas
de que precisamos, os prazos para realização de estudos [científicos] estão sendo
encurtados. Em alguns casos, há também uma redução do número de participantes e do tempo de acompanhamento destes participantes”, acrescentou a gerente, mencionando também o uso dos chamados
medicamentos off-label, ou
seja, de produtos que os médicos, a partir da observação

clínica, passam a prescrever
para fins não previstos pelo
fabricante e que, portanto,
não constam da bula.
“Além disso, há também
os casos em que, pesando os
riscos e os benefícios, são
empregados alguns medicamentos que já não mais vinham sendo utilizados”, disse Helaine, admitindo que o
uso de remédios off-label,
bem como de outros considerados menos eficazes
que os mais modernos, pode
ser uma resposta ao risco de
desabastecimento.

Efeitos colaterais

“Por isso, a Anvisa vem conversando com as produtoras
e importadoras destes medicamentos, para tentar evitar o desabastecimento”,
disse Helaine, reforçando a
importância de cidadãos e
profissionais de saúde relatarem quaisquer efeitos colaterais causados por remédios ou tratamentos. O que
pode ser feito por meio do
VigiMed, sistema gratuito
acessado a partir da página
da Anvisa, na internet.
“Temos produtos novos e
precisamos monitorar o que
está acontecendo. Muitas
vezes, ficamos sabendo dos
efeitos adversos pela mídia”,
comentou Helena, destacando a necessidade dos
hospitais acompanharem
com atenção os efeitos de
medicamentos aprovados
para uso em pacientes com
a Covid-19.
Atualmente, apenas o
Remdesivir e o uso combinado dos medicamentos
Banlanivimabe e Etesevimabe contam com o aval da
Anvisa.

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

AVISO DE NOTIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019

SINDIBEB-BA FILIADO A CTB E FETIABA

A COPEL, torna público o AVISO DE NOTIFICAÇÃO do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019. Tipo: Técnica e Preço.
Objeto: Seleção de Organização Social de Direito Privado sem Fins Lucrativos, qualificada como Organização Social de
Saúde (O.S) em conformidade com a Lei Municipal Nº 1.736 de 05 de Setembro de 2018 (Regulamentada pelo Decreto
Municipal Nº 4328 de 11 de Outubro de 2018), para celebração de contrato de gestão no gerenciamento e execução de
ações e serviços de saúde em unidades ligadas a Atenção Especializada neste município, conforme condições fixadas no
Edital e seus Anexos. Valor Global Estimado: R$ 50.360.969,52 (cinquenta milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e
sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Período Contratual:12(doze) meses. Conforme determinação emanada
da Procuradoria Geral do Município, mediante Parecer Jurídico nos autos, NOTIFICA-SE os licitantes interessados para
manifestação acerca da intenção de revogação do certame por parte da Secretaria Requisitante, no prazo de 5 dias úteis. O
inteiro teor do Parecer Jurídico se encontra à disposição dos interessados, via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou
via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a situação de emergência vigente, em conformidade com os Decretos
publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação. 20 de maio de 2021.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cervejas e Bebidas em geral, do Vinho, de Águas
Minerais, de Sucos de Frutas, da Imunização e Tratamento de Frutas, de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados do Estado da Bahia – SINDIBEB/BA, CNPJ n°
13.505.854.0001/71, com endereço a Rua da Ajuda nº 02, Edifício Martins Catarino, 3º andar, sala
303, Centro, Cep: 40.020-030, Salvador/Bahia, através do seu Presidente, convoca todos os trabalhadores da BRASFRUT FRUTOS DO BRASIL, associados ou não, para as assembleias gerais extraordinárias, a serem realizadas no dia 27 de maio de 2021 às 15:00h em primeira convocação (com
50% dos trabalhadores da empresa) e às 15:30min, em segunda e última convocação (com qualquer
número), no seguinte endereço: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães, km 526,8 s/n Centro
Industrial Subae – CEP n. 44.097-324. Para discutir e deliberar a seguinte ordem do dia: 1- Avaliação
e aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho para o período de 2021/2022. 2 - Avaliação e aprovação
de Contribuição para Custeio Sindical. Em sendo aprovada a contribuição para custeio sindical, fica
assegurado aos trabalhadores o exercício do direito de oposição até 05 (cinco) dias úteis após a realização da assembleia. Salvador, Bahia, 21 de maio de 2021. Alberto Santiago Evangelista- Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 19/2021 – O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA, CNPJ
11.235.051/0001-19, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Nº 16/2019 de 07/01/2019, Sr. ENILSON LÁZARO VIEIRA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, e de informática para atender a
Secretaria Municipal de Saúde de Seabra e suas unidades, conforme quantidades e especificações contidas no termo
de referência e demais anexos do edital, a ser realizada no dia 03/06/2021, com recebimento das propostas das
08h00min do dia 24/05/2021 às 08h00min do dia 03/06/2021. Abertura das propostas das 08h05min às 08h59min
do dia 03/06/2021. Início da sessão de disputa de preços: às 09hsmin do dia 03/06/2021. Local: www.bllcompras.
com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF), a ser julgada nos termos do Decreto Federal Nº 10.024/19, Lei 10.520/02 e 8.666/93, e Lei 13.979/02 e
suas alterações. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.
br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 24
de maio de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS EXTRAORDINÁRIAS

Chegada do IFA

Doenças neurológicas são Anvisa pede à população
incluídas na vacinação
que comunique reações

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

Índia, onde foram produzidas
pelo Instituto Serum. Com isso, chegará hoje a 40 milhões
o total de doses da vacina Oxford/AstraZeneca recebido
pelo PNI .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE
SANTANA – PORTAL DO SERTÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/21. PA 50/21. Menor preço por item. Objeto: aquisição de Medicamentos hospitalares. Dia 02/06/21 às 9, no Auditório da Policlínica, Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n, Bairro 35° BI. Informações: e-mail
licitacoes.consorciodesaudefsa@outlook.com. Edital: http://consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Feira
de Santana/Ba, 20 de maio de 2021. Erika Paim dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

CONCORRÊNCIA 01/21. PA 154/21. Objeto: concessão onerosa de uso do terminal rodoviário da cidade de Riachão
do Jacuípe, com encargos da administração, exploração comercial, manutenção e operação das suas áreas e serviços, a título de execução indireta, de bem público do domínio municipal para exploração comercial. Dia 21/06/21 às
10h. Menor preço global. Edital: no Portal da Transparência ou e-mail: licitação@riachaodojacuipe.ba.gov.br. Riachão
do Jacuípe/Ba, 20 de maio de 2021. Shirlene Soares da Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PEDIDO DE COTAÇÃO

Solicitamos enviar cotação de preço para fornecimento de gás Medicinal, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da data de publicação.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÁS MEDICINAL, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
A planilha de cotação poderá ser solicitada através do endereço eletrônico gerad.licitacao@gmail.com
LENILSON BATISTA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

