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PANDEMIA No meio da onda impulsionada pela Ômicron e as festas de fim de ano, país registrou 137.103 novos casos

Brasil bate recorde de contágios de Covid-19
FRANCE PRESSE
Rio de Janeiro

O Brasil registrou ontem
137.103 novos casos de Covid-19, um recorde nos dados oficiais desde o início da
pandemia, em meio a uma
onda impulsionada pela variante Ômicron e as festas de
fim de ano.
O recorde anterior tinha
sido registrado em 23 de julho, quando foram contabilizados 115.228 casos. Nas últimas 24 horas, foram reportadas no país de 213 milhões
de habitantes 351 mortes por
Covid-19.
O número de casos vive
um aumento vertiginoso
desde janeiro, após as festas
de Natal e Ano Novo.
Em 31 de dezembro, a média móvel de casos diários
era de apenas 8.000, dez vezes menos que a atual
(83.000).

Pico em fevereiro

Para a epidemiologista Ethel
Maciel, da Universidade Fe-

deral do Espírito Santo
(Ufes), levando em consideração o ocorrido em outros
países, “o Brasil alcançará o
pico da onda atual em fevereiro”.
Embora o aumento de casos ainda não esteja refletido com a mesma magnitude no número de hospitalizações, “a pressão sobre
os serviços de saúde é muito
grande e precisamos observar as próximas semanas.
Serão cruciais”, alertou a especialista.
O número de mortes, embora crescente, está longe
dos 3.000 falecimentos
diários registrados em
meados de abril de 2021, o
pior momento da pandemia no Brasil.
O país tem cerca de 70% de
sua população vacinada
com duas doses e começou
nesta semana a imunizar
crianças entre 5 e 11 anos.
Mais de 625.000 pessoas
morreram de Covid no Brasil desde o início da pandemia.

Olga Leiria / Ag. A TARDE / 11.1.2022

O recorde anterior tinha sido registrado em 23 de julho, quando foram contabilizados 115.228 casos

Planos de saúde poderão
ser obrigados a cobrir testes
DA REDAÇÃO

A Comissão de Atualização
do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde), criada
pelo governo federal para
dar suporte à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), recomendou após
a sua primeira reunião, que
os planos de saúde cubram
os testes rápidos para detecção da Covid-19.
As recomendações do colegiado são encaminhadas à
ANS. Caso sejam aprovadas,
devemserincorporadasàlista
de procedimentos obrigatórios e, posteriormente, colocadas para consulta pública.

De acordo com a proposta,
o teste de antígeno teria cobertura obrigatória para pacientes com Síndrome Gripal
ou Síndrome Respiratória
AgudaGrave(SRAG),entreo1º
e 7º dia depois do início dos
sintomas. As informações são
do Poder360.

Reunião

A reunião contou com a participação de representantes
da AMB, CNS, CFO, Cofem,
FBH, CMB (Confederação
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas), CNC
(Confederação Nacional de
Comércio), Fenasaúde (Federação Nacional de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

Pfizer antecipa entrega de mais
1,8 milhão de doses pediátricas

Suplementar),
Unidas
(União Nacional das Instituições de Autogestão em
Saúde) e outros.
A Unimed e especialistas
da própria ANS sugeriram
mudanças que vão ser observadas e a partir daí, a comissão deve estabelecer
uma nova diretriz e submeter o documento final à direção da agência.

Recomendações
do Cosaúde são
encaminhadas
à ANS

PEDRO PEDUZZI
Agência Brasil, Brasília

O Ministério da Saúde anunciou a antecipação de mais
um lote de vacinas pediátricas produzidas pela Pfizer. De acordo com a pasta,
o lote de 1,8 milhão do imunizante voltado a crianças
com idade entre 5 e 11 anos
será entregue em 24 de janeiro. Antes, a previsão era
para o dia 27.
Segundo o ministério, o
país já recebeu 2,5 milhões
de doses dessa vacina. O último lote, com 1,2 milhão de
doses, foi entregue no último domingo e já está sendo
distribuído aos estados. No-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

CREDENCIAMENTO N.º 001/2022 - ABERTURA - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos
termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar o Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços
médicos no Hospital Municipal, Unidades de Saúde da Família e Policlínica para atendimento aos pacientes do Município
de Jaborandi. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, no período de 19/01/2022 a 30/12/2022 no horário
de 08h00min às 12hs00min, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212, demais
atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 18 de janeiro de 2022. Marcos Antônio
Matos da Silva. Prefeito.

TOMADA DE PREÇOS 01/2022. Dia 04/02/2022 às 8:30h. Objeto: prestação de serviços de engenharia na
pavimentação em paralelepipedo em vias no município, conforme termo de convênio 70/2021 junto a CONDER.
Edital: www.ibirataia.ba.gov.br/licitacoes. Informações: na Prefeitura, Pça. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia,
tel. 7335372125 ou e-mail: licitação@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 19 de janeiro de 2022. Nilton Novaes
Silva Júnior. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA, torna público
que realizará licitação na modalidade Chamada Pública nº 001/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE EDUCACIONAL DO
MUNICÍPIO DE ITAPICURU. Sessão de abertura: 04/02/2022, às 09:00h. Local: Setor de Licitações, Praça da Bandeira,
58, Município de Itapicuru, Bahia, CEP 48.475-000. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06,
resolução 026/2013-FNDE e resolução 004/2051-NDE. O Edital estará disponível no endereço eletrônico: http://www.
doem.org.br/ba/itapicuru/editais ou no setor de licitações localizado no endereço supramencionado. Informações
através do tel. (75) 3430-2155, e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura Municipal de Itapicuru, 18 de
Janeiro – Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA

AVISO DE TOMADA DE PREÇO 001/2022-FME Objeto: contratação de empresa
especializada para execução de obras na reforma da escola municipal Crispim Dantas,
localizada no Povoado de Barrocas, no Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme
projeto básico e especificações apresentadas, convertido em anexo deste instrumento:
Data: 04/02/2022 às 09h30min: informações no DOM https://diariodomunicipio.com.br
e na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo Tel: 75-3439-2166
Jeferson Rodrigues de Macedo. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJUÍPE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2022 - O SAAE DE ITAJUÍPE através do Pregoeiro comunica a todos os interessados
que, realizará no dia 28/01/2022, às 09h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço
POR LOTE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO. Edital na Sede do
SAAE, setor de Licitação, situada na Rua Firmo Bernardino dos Santos, nº 136 – centro – Itajuípe – BA. Demais atos
em https://sai.io.org.br/ba/saaeitajuipe/Site/DiarioOficial. Informações pelo fone: (73) 3238-2221 ou no e-mail: saae.
itajuipe.licita@hotmail.com. Itajuípe - BA, 18 de janeiro de 2022. ANDRÉ MOTA GAMA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJUÍPE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2022 - O SAAE DE ITAJUÍPE através do Pregoeiro comunica a todos os interessados
que, realizará no dia 28/01/2022, às 14h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço POR
LOTE. OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. Edital na Sede do SAAE, setor de Licitação, situada na Rua
Firmo Bernardino dos Santos, nº 136 – centro – Itajuípe – BA. Demais atos em https://sai.io.org.br/ba/saaeitajuipe/Site/
DiarioOficial. Informações pelo fone: (73) 3238-2221 ou no e-mail: saae.itajuipe.licita@hotmail.com. Itajuípe - BA, 18
de janeiro de 2022. ANDRÉ MOTA GAMA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 - RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO. O Município
de Jaborandi - Estado da Bahia torna público aos licitantes e aos interessados, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL o resultado do julgamento da Habilitação da Tomada de Preços n.º 006/2021,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para retomada da obra de Construção de uma Escola de
12 salas padrão FNDE na sede deste Município, conforme termo de compromisso entre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Jaborandi - Bahia, a CPL mediante o recebimento de
Relatório da área de engenharia do Município de Jaborandi - Bahia, ao qual emitiu o terceiro parecer técnico em
resumo a cerca do único licitante a participar da reconvocação para habilitação: ABM Construtora EIRELI ME,
inscrita no CNPJ n.º 21.414.913/0001-24, a empresa apresentou as CATs de número: 27094/2018, 31169/2019,
54250/2020, 54252/2020, 54305/2020, 59062/2020, 110536/2021, 110563/2021e 110519/2021, e, onde
nas CATs de n.º 27094/2018, 31169/2019, 54250/2020, 54252/2020, 54305/2020, não foram identificadas
as atividades técnicas que atendam aos requisitos das cláusulas 7.3.3.4.1. e 7.3.3.5.1 do Edital; as CATs de n.º
59062/2020 e 110563/2021, atendem à cláusula 7.3.3.4.1, porém não atende à cláusula 7.3.3.5.1 do edital; e
as CATs de n.º 110519/2021 e 110536/2021, não atende à cláusula 7.3.3.4.1, bem como não atende à cláusula
7.3.3.5.1 do edital; contudo, não estando apta a empresa, por apresentar CATs com ausências no detalhamento
da atividade técnica e execução de serviços de estrutura metálica e/ou cobertura metálica em desacordo com
as exigências constantes no edital, fato este já diligenciado e ratificado perante o CREA/BA, ficando a mesma
inabilitada; Portanto, considerando os registros das inabilitações das empresas licitantes, conforme motivos
dispostos em tela ficam franqueadas vistas aos interessados e assegurado o prazo previsto art. 109, inciso I,
alínea A, da Lei n.º 8.666/1993. Informações: (77) 3683.2138/2212, demais atos www.ba.portaldatransparencia.
com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 17 de janeiro de 2022. Jaime Batista de Azevedo – Presidente.

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019
A Prefeita torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019.
Objeto: Credenciamento para Contratação de Pessoa Jurídica Permissionária de Sistema de Informática de
Gestão de Pagamentos, que disponibiliza meios através do quais contribuintes possam contratar parcelamento
de impostos e demais taxas municipais com uso de cartão de crédito, conforme Termo de Referência em
anexo no Edital. Às Empresas: PASSOUGANHOU INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
e PAGPLAN SERV. DE TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA. Data da Adjudicação: 14/01/2022 e Data da
Homologação: 18/01/2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

País já recebeu
2,5 milhões de
doses da
vacina. O
último lote,
com 1,2 milhão
de doses, foi
entregue no
último
domingo e já
está sendo
distribuído

vo lote, com mais de 1,8 milhão de doses, tem previsão
de chegada na primeira semana de fevereiro.

Ministério da Saúde

“Para a imunização das
crianças entre 5 e 11 anos
será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no
ato da vacinação, haverá
dispensa do termo por escrito. A orientação da pasta
é que os pais ou responsáveis por suas crianças
procurem a recomendação
prévia de um médico antes
da imunização”, informou,
em nota, o Ministério da
Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002-2022 – Objeto: registro de preços para prestação de serviços funerários
e translado para atendimento às famílias de baixa renda, conforme especificações contidas no termo de
referência. Tipo: menor preço global. Data de abertura: 02/02/2022, às 08h00m, setor de licitações. Maiores
informações na sede da Prefeitura ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital completo no Diário Oficial do
Município http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos-Ba, 18/01/2022. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico n° 002/2022, Processo Administrativo n° 004/2022, Tipo: Menor Preço
por Item, Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente, de
forma parcelada, com retirada de acordo com a demanda para atender as atividades da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social e dos Programas Sociais. Sessão Dia: 01/02/2022 às 10h00min. O
Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: https://bllcompras.com e http:/euclidesdacunha.ba.gov.br/
licitações. Informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00 horas. Decreto n.º 382, de 27 de
outubro de 2021. Carlos Henrique Mira da Fonseca. Pregoeiro Oficial.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 27/01/2022, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO ANUAL, para a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento do benefício auxílio refeição e/ou auxílio alimentação mensal, na forma de
cartões eletrônicos de chip de segurança, que serão creditados remotamente, para os empregados e estagiários do
SENAR-AR/BA. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.
cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-BA-2022-0, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 918343 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 19 de janeiro de 2022.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

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

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A CPL da PM de Cairu realizará licitação pública na modalidade de Tomada de Preços no dia
03.02.2022, às 10:00H (dez horas) em sua sede. OBJETO: contratação de empresa especializada
para executar serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das edificações públicas do
município de Cairu/BA. Telefone: (75) 3653-2151, E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br. Edital e demais
atos - Diário Oficial do Município - site: www.cairu.ba.gov.br. Cairu - Bahia, 18 de janeiro de 2022.
Robson Vicente Silva dos Santos - Presidente da CPL.

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA
E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA – SEAGRI

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022 E BB Nº 916073

O Pregoeiro Oficial da SEAGRI comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada, que
tem por objeto o registro de preços para futura aquisição, e/ou eventual aquisição de Tratores e Implementos
Agrícolas, conforme termo de referência do Edital, e com sessão de abertura então designada para o dia
20/01/2022 às 10h30min., que fica remarcada para o dia 01/02/2022 às 10h30min, em razão de alterações
procedidas no Edital após o julgamento de impugnações. Outras informações e/ou o Edital e seus anexos
podem ser obtidos através dos endereços eletrônicos www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.
br. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-2704/2714, e-mail copel@seagri.
ba.gov.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h no endereço: Av. Luiz Viana Filho,
nº 405, 4ª Avenida, 2º andar – Coordenação de Licitações, CAB, Salvador - BA, 18/01/2022 – Raul Pedreira
Marambaia – Pregoeiro Oficial.

SEAGRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022– BB nº
917988, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA DO PARQUE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA CONTEMPLANDO MANUTENÇÕES
PREVENTIVAS E CORRETIVAS, que a sessão de abertura do referido certame
será no dia 31/01/2022 às 10:00 horas (Horário da Bahia). Os interessados
poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos
através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou
http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações: tel. (0xx75) 34228607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-BA, 17/01/2022.
Lorena Maria Dantas Prado – Pregoeira Oﬁcial.

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30878501.2022.CPL SFIEB.PE.0010.SENAISF
Objeto: Aquisição de materiais elétricos – vide edital.
Abertura: 28/01/2022 às 09h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30878544.2022.CPL SFIEB.PE.0011.SESIJUA
Objeto: Aquisição de mobiliários – vide edital.
Abertura: 28/01/2022 às 14h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30878152.2022.CPL SFIEB.PE.0006.SENAISD
Objeto: Registro de preços para fornecimento de EPI’s – vide edital.
Abertura: 31/01/2022 às 09h (horário local).

Retirada dos Editais, a partir do dia 19/01/2022, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 19/01/2022
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53

AVISO DE NOVA DATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021
O Município de Rio do Antônio - Estado da Bahia, por meio de seu Representante Legal, torna público a
todos os interessados, que após adequação no Anexo I do Pregão Presencial nº 033/2021, cujo objeto
é a aquisição de Medicamentos para atender a demanda do município no ano de 2022, a nova data
para recebimento e abertura dos envelopes A e B será no dia 03/02/2022, às 08:30hs. Critério: Menor
Preço Por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site http:/www.
riodoantonio.ba.io.org.br. Rio do Antônio, 18 de janeiro de 2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 07/02/2022,
às 08h30 em sua sede, pregão para a Aquisição de Insumos, Material Hospitalar e odontológico para atender
a demanda do Programa Saúde da Família, Farmácia Básica Municipal e Serviço de Emergência deste
município, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência. Os
interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, http:/
www.riodoantonio.ba.io.org.br. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

