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COVID-19 Infectados têm entre 20 e 59 anos; foi realizado sequenciamento genético de 67 pessoas

Governo confirma seis casos da
variante delta no Distrito Federal

Manaus faz
mutirão para
vacinar a partir
de 18 anos

Freepik / Divulgação / 26.2.2020

JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

O governo realizou o sequenciamento genético de
67 pessoas, encontrando as
seis infectadas com a variante delta e as demais com a
variante gama, anteriormente chamada de variante
de Manaus.
Dos seis infectados com a
variante delta, não houve até
o momento necessidade de
hospitalização. De acordo
com o secretário de Saúde do
DF, Osnei Okumoto, apenas
um dos pacientes teve um
desconforto respiratório.
As pessoas infectadas têm
idades entre 20 e 59 anos,
sendo três homens e três
mulheres. Os casos foram
detectados em diferentes regiões administrativas do DF:
Planaltina, Plano Piloto e
Santa Maria.
Outras quatro pessoas
apresentaram suspeita de
infecção com a variante delta e estão sendo analisadas,
para verificar se foram ou
não contaminadas com essa
modalidade.
“A variante delta já está
circulando. A Secretaria de
Saúde já identificou todas as
pessoas, está fazendo monitoramento e acompanhamento para que a gente possa entender e diminuir a circulação da variante no DF”,
disse o secretário da Casa

Variante delta do coronavírus identificada no Distrito Federal após sequenciamento genético em 67 pessoas

Secretário de
Saúde disse que
transmissão
comunitária é
questão de
tempo

Outras quatro
pessoas
monitoradas
podem estar
infectadas com
a variante delta

Civil do DF, Gustavo Rocha.
Osnei Okumoto destacou
que “é uma questão de tempo” até a transmissão da variante delta ter uma forma de
circulação
“comunitária”,
quando não é possível mais
conectar os infectados ao paciente inicial. Ele lembrou
que essa variação do novo coronavírus tem capacidade de

IMUNIZAÇÃO

transmissão 60% maior do
que outras variantes.
O secretário de Saúde reforçou a importância da
adoção das chamadas “medidas não farmacológicas”
de prevenção contra a contaminação pela Covid-19, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e evitar
aglomerações.

JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

A cidade de Manaus iniciou
ontem um novo mutirão de
imunização contra a Covid-19. Foi aberta a possibilidade de pessoas com idades a partir de 18 anos receberem a aplicação de doses dos imunizantes.
A meta deste 3º mutirão é
vacinar 60 mil pessoas até
amanhã (22). No total, foram
abertos na capital 15 pontos
de vacinação. Os três locais
do governo do estado ficarão
disponíveis entre as 9h e
meia-noite.
“Nós vamos ficar até
meia-noite, então quem está
trabalhando ou vai sair do
trabalho às 17h da tarde, às
18h, pode vir nesse complexo para receber a sua vacina.
Quem precisa tomar a segunda dose também pode
vir. Quem tem 20 anos,
quem tem 30, 40, ou eventualmente perdeu a oportunidade de se vacinar quando
chegou a sua idade, também
pode vir fazer a vacinação
aqui sem nenhum problema”, afirma o governador do
Amazonas, Wilson Lima.
Os 12 pontos de vacinação
da prefeitura ficarão abertos
durante o período das 9 às 16
horas, em localidades nas
zonas leste, oeste, norte e sul
da capital amazonense, em
espaços como postos de saúde e shoppings.

VACINAS

PANDEMIA

Precisa ganhou R$ 9,5
milhões com antecipação

PF apura desvio de verbas nos estados

DA REDAÇÃO

A Precisa Medicamentos,
investigada pela CPI da Covid no caso da venda da vacina indiana Covaxin ao
Ministério da Saúde, recebeu pelo menos R$ 9,5 milhões vendendo o imunizante a 59 clínicas privadas
no início de 2021, segundo
documentos obtidos pela
CPI da Covid e reportados
em matéria do jornal O Globo ontem, dia 21.
De acordo com a reportagem, as empresas interessadas na vacina adiantaram
10% do valor da compra, mas
nunca receberam as doses,
que tinham prazo-limite de
entrega até abril. Agora, as
compradoras buscam por
ressarcimento.
A oferta foi feita entre o
fim do ano passado e fevereiro deste ano, antes do
contrato com o Ministério
da Saúde, também investigado pela CPI e pelo Ministério Público Federal (MPF).
Em 25 de fevereiro, o governo comprou 20 milhões de
doses de Covaxin por R$ 1,6
bilhão, contrato suspenso
após descumprimento de
seus prazos pela Precisa Medicamentos.
A Covaxin não foi apro-

vada pela Anvisa nem liberada para uso contra a Covid-19 em clínicas privadas,
dois dos motivos dos negócios com o Brasil não terem
sido levados adiante.
O menor preço oferecido
pela Precisa às empresas privadas era de US$ 32,71
(R$ 172,18 na cotação atual)
para quem comprasse mais
de 100 mil doses. O valor é
mais que o dobro dos US$ 15
(R$ 78,96 na cotação atual)
pagos pelo ministério.
Na época, havia a expectativa de que o Congresso
aprovasse um projeto que
previa a doação de 50% das
vacinas adquiridas pelo setor privado pelo SUS, o que
duplicaria os valores, segundo fontes que participaram
do negócio.
Na faixa mínima de doses
oferecidas, de 2 mil até 7,2
mil doses, o valor praticado
era de US$ 40,78 (R$ 214,66
na cotação atual). Por volta
de 30 empresas optaram por
essa modalidade, segundo
documentos em mãos da
CPI. O contrato padrão previa que as clínicas deveriam
pagar 10% de adiantamento
e, depois, 20% do valor do
contrato em dois dias úteis
após a publicação do registro da vacina pela Anvisa.

FLÁVIA ALBUQUERQUE
Agência Brasil, São Paulo

A Polícia Federal (PF) deflagrou ontem duas operações
para investigar contratações
feitas em 2020 na cidade de
Guarulhos (SP), dentro do
contexto de combate à pandemia. Na Operação Covil-19
são investigadas suspeitas
de irregularidades na contratação de empresas privadas e organização social para a prestação de serviços de
vários tipos, relacionados ao
hospital de campanha instalado na cidade, em março
do ano passado, com custo
de mais de R$ 53 milhões.
Na Operação Florença, segunda fase da Operação Veneza, a PF aprofunda a investigação sobre fraudes na
aquisição de máscaras pela
prefeitura da cidade, com a
utilização de recursos federais repassados para o com-

bate ao novo coronavírus.
Parte desses valores foi repassada para uma microempresa sediada em
Minas Gerais, mas os valores
se mostravam incompatíveis com sua capacidade
econômica, informou a Polícia Federal.
Os mandados foram cumpridos em residências, empresas e órgãos públicos nas
cidades paulistas de Artur
Nogueira, Campinas, Gua-

“Há indícios de
direcionamento
e participação
de empresas
fictícias”
FABRÍCIO ALONSO MARTINEZ,
delegado de repressão a corrupção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
PREGÃO PRESENCIAL SRP 28/21. Menor valor por lote. Objeto: fornecimento de material gráfico, papelaria e
comunicação visual. Dia 03/08/21 às 10h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200 ou e-mail:
licitacao@cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/Ba, 21/07/2021. Gabriel Izidio Bomfin Andrade. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.397/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – Abertura: 11/08/2021 às 10h00. (horário de Brasília) – Objeto:
contratação de empresa de engenharia para execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA NADILZA
BRITO, na sede do Município de Ribeira do Pombal, no Município de Ribeira do Pombal/BA. Os interessados
poderão obter o Edital e seus anexos no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/ribeiradopombal/site/
licitacoes. Ribeira do Pombal/BA, 22 dejulho de 2021. JOANNA D’ÁVILA DA SILVA DURVAL SANTOS –
Presidente.

rulhos, São Paulo, Monte
Mor, São Caetano do Sul,
(SP), e em Três Lagoas, em
Mato Grosso do Sul, e Teófilo
Otoni, em Minas Gerais. Os
crimes apurados são os de
fraude ao caráter competitivo da licitação, de dispensa
irregular e fraude à licitação
para causar prejuízo à fazenda pública, associação criminosa, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.

Empresas-fantasmas

“Os seis contratos tinham
como objeto serviços diversos, desde montagem da estrutura, fornecimento de
serviços médicos, alimentação, locação de equipamentos, unidades móveis e
transporte, dentre outros.
As principais irregularidades eram fraudes nas licitações, já que todos os contratos foram firmados por
dispensa de licitação, o que

traz indício de direcionamento e participação de empresas fictícias e sem capacidade econômica, expertise, técnica mínima para
funcionar, sobrepreço e sobreposição de contrato”, explicou o delegado de repressão a corrupção e crimes financeiros, Fabrício Alonso
Martinez.
Segundo ele, o próximo
passo é aprofundar a análise
para verificar o caminho do
dinheiro, descobrir e responsabilizar os participantes. Na Operação Covil-19 foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e
na Florença, dois. O delegado de investigação e combate ao crime organizado da
superintendência da PF de
São Paulo, Márcio Magno,
explicou que as duas operações foram deflagradas ao
mesmo tempo porque havia
alvos comuns.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 30/07/2021, às 09h (horário Brasília), fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO ANUAL para Contratação de empresa
especializada para serviço de link dedicado de acesso a internet mínimo de 15Mbps máximo 90Mbps
com 03 (três) endereços de IP’s válidos para o Centro de Capacitação de Regional de Gandu/Ba. O edital
de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/
transparencia/#BA-2021, ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Gandu/Ba, 22 de julho de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
CNPJ N: 14.217.343/0001-17

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ N: 16.448.870/0001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - Objeto: Manutenção de vias públicas e recuperação e regularização de
estradas vicinais, conforme especificações e quantitativos constantes dos Anexos. Tipo: Menor Preço global. Data:
Início da sessão: 06/08/2021 às 09:00hs. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial do Município:
http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=. Água Fria/BA, 21/07/2021. Maria Tereza Correia dos Santos da Silva
- Presidente da CPL.

SINDBARES

CNPJ: 27.358.200/0001-77.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital o SINDBARES - Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares de Salvador e
Região Metropolitana, CNPJ 27.358.200/0001-77, com sede na RUA DA FORCA 39 EDF BARÃO DE COTEGIPE SALA
701 CEP 40060340, DOIS DE JULHO CENTRO SALVADOR BAHIA, convoca todos os trabalhadores da empresa Al Mare
Salvador Restaurante Ltda, CNPJ 14.045.345/0001-76, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 3.133, Loja 1034, Salvador
Shopping, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-910, Salvador/BA, para uma Reunião de Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no salão localizado na sede do SINDHOTÉIS, situada no mesmo endereço da sede do SINDBARES, no dia
27/07/21, às 09h00 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos trabalhadores da categoria presentes e, caso não
haja quórum, às 09h30, em segunda convocação, com qualquer número para apreciar a seguinte ordem do dia:
a) Discutir acordo coletivo de trabalho sobre gorjetas.
b) Autorizar o Sindicato, por seu representante legal, a firmar o acordo coletivo.
c) O que ocorrer.
Salvador, 19/07/21. Brasilina Neta Avelino Santos - Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
O MUNICÍPIO DE ANDORINHA-BAHIA, realizará licitação, do tipo menor por lote. OBJETO: SRP para
aquisições de materiais de expediente, armarinho, didáticos e pedagógicos. Abertura das propostas:
03/08/2021, às 09h00min. Início da sessão pública: 03/08/2021, às 09h30min. Licitações BB nº
878577. O Edital no endereço https://www.andorinha.ba.gov.br/site/licitacoes e/ou no endereço: www.
licitacoes-e.com.br. Demais informações através do e-mail: licitacao_pma@hotmail.com. Andorinha –
BA, 21 de Julho de 2021. GALDINA SANTOS ARAÚJO. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
CNPJ N: 13.910.690/0001-68

PREGÃO ELETRONICO Nº. 020/2021 AVISO DE LICITAÇÃO
O PREGOEIRO torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
020/2021, Processo Administrativo: 186/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: registro de preço
para eventual fornecimento de material penso, necessários para manutenção das atividades das Secretarias,
como também para prevenção ao combate do Covid-19, do município de Ubaíra/BA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. SESSÃO DE ABERTURA: às 08h30min do
dia 04/08/2021, no BLL – Bolsa De Licitações Do Brasil – ww.bll.org.br – Maiores informações através do
tel. (75) 3544 - 2034 das 08:00hrs às 12:00horas. Os interessados poderão obter o Edital no site oficial do
Município - https://www.ubaira.ba.gov.br/ ou no BLL – Bolsa De Licitações Do Brasil (41) 3097-4600 (suporte
ao fornecedor) – www.bll.org.br ou na Prefeitura Municipal de Ubaíra - BA, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, das 08h00min às 12h00min. Diego Lisboa dos Santos Pinheiro - Pregoeiro

O Município de Macururé, torna público aos interessados que está disponível na sede da Administração
o Edital Chamada Pública nº 001/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
para formação de kits para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste município , a realizar-se no dia
05 de agosto de 2021 à 10:00hs. Presidente da CPL: Rita de Cássia G. Pereira Nascimento. Endereço
eletrônico:copel.prefeituramacurure@outlook.com - Informações das 8:00 as 11:30h - Macururé,
21/07/2021.

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

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 022/2021
O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n°
022/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO,
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO. Data da sessão: 04 de
agosto de 2021 ás 09:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diario Oficial e no
setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 21 de julho de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 023/2021
O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n°
023/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO. Data da sessão: 05 de agosto
de 2021 ás 09:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diario Oficial e no setor
de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 21 de julho de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

