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DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

Por unanimidade, os cinco
diretores da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovaram ontem o
uso emergencial da Corona-
Vac e da vacina de Oxford
contra a covid-19. A decisão
depende de publicação no
Diário Oficial e de comuni-
cação aos laboratórios para
entrar em vigor.

A maioria na direção da
agência foi alcançada às
14h54, quando o diretor Alex
Machado Campos tornou-se
o terceiro a votar favoravel-
mente à imunização em ca-
ráter emergencial com as
duas vacinas. No início da
tarde, as três áreas técnicas
da Anvisa haviam recomen-
dado a aprovação do uso
emergencial.

As gerências de Medica-
mentos, de Monitoramento
de Produtos e de Inspeção e
Fiscalização Sanitária de-
ram parecer favorável. A re-
comendação, no entanto,
precisava ser submetida à
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Enfermeira Mônica Calazans, 54, age na linha de frente no combate à doença e foi a 1ª a ser imunizada no País

Anvisa
aprova uso
emergencial
de vacinas

diretoria do órgão.
A primeira diretora a ler o

voto foi a relatora do caso,
Meiruze Freitas. Ela aprovou
o uso emergencial, mas fez
ressalvas. Disse esperar que
o Instituto Butantan respon-
da, até o fim de fevereiro,
sobre os resultados sobre a
imunogenicidade (capaci-
dade de produção de anti-
corpos) da CoronaVac, pro-
duzida pelo Butantan em
parceria com o laboratório
chinês Sinovac.

A relatora destacou não
haver alternativa terapêuti-

ca às vacinas. A diretora dis-
se ter tomado a decisão com
aval da ciência e após tra-
balho árduo dos técnicos da
Anvisa nos últimos dias.

“Guiada pela ciência e pe-
los dados, a equipe concluiu
que os benefícios conheci-
dos e potenciais dessas va-
cinas superam seus riscos.
Os servidores [da Anvisa]
vêm trabalhando com dedi-
cação integral e senso de ur-
gência”, disse Meiruze ao ler
o voto.

O segundo voto foi dado
pelo diretor Romilson Mota,

Pazuello acusa Doria de deslealdade
DA REDAÇÃO

Quem não gostou nem um
pouco do protagonismo
exercido pelo governador
de São Paulo, João Doria,
com o ato simbólico de va-
cinação realizado no estado,
foi o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello. Irritado, o
ministro acusou Doria de
“desprezar a lealdade fede-
rativa” e promover uma “jo-
gada de marketing”, logo
após a Agência Nacional de
VigilânciaSanitária(Anvisa)
anunciar a autorização do
uso emergencial da vacina
CoronaVac, produzida pelo
Instituto Butantan (SP).

Para Pazuello, o gesto de
Doria foi “quebra de pactua-
ção” em relação ao Plano Na-
cional de Imunização, que
teve o consentimento de to-
dos os governadores. “Que-
brar essa pactuação é des-

prezar a igualdade entre os
estados e os brasileiros,
construída ao longo da nos-
sa história. É desprezar a
lealdade federativa”, disse.

que acompanhou a relatora.
De acordo com ele, o grave
cenário da pandemia de co-
vid-19 e o “indicativo de co-
lapso” na rede de saúde jus-
tificam a aprovação.

SP sai na frente
Terceiro a votar, Alex Ma-
chado Campos acompa-
nhou os demais diretores.
Ele foi seguido pela diretora
Cristiane Jourdan Gomes e
pelo diretor-presidente da
Anvisa, Antonio Barra Tor-
res. A votação foi concluída
por volta das 15h20.

Após a aprovação, o estado
de São Paulo aplicou a pri-
meira dose da CoronaVac,
antes de dar início ao plano
nacional de vacinação. A pri-
meira pessoa a ser imuni-
zada [fora dos estudos clí-
nicos] foi a enfermeira Mô-
nica Calazans, 54, moradora
de Itaquera, na Zona Leste da
capital paulista. Negra, Mô-
nica faz parte do grupo de
risco para a doença, e atua na
linha de frente contra Co-
vid-19 no Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas.

Ela foi voluntária da ter-

ceira fase dos testes clínicos
da CoronaVac realizados no
país e tinha recebido place-
bo. A aplicação foi feita no
Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo
(USP), em evento capitanea-
do pelo governador João Do-
ria (PSDB).

Após ser imunizada, Mô-
nica recebeu do chefe do
Executivo estadual paulista
selo simbólico com os dize-
res “Estou vacinado pelo Bu-
tantan”, e uma pulseira com
a frase “Eu me vacinei”.

O general Eduardo Pazuel-
lo ainda ironizou o episódio,
afirmando que o Ministério
da Saúde poderia ter orga-
nizado uma cerimônia pa-
recida, mas que, “em respei-
to aos governadores”, não foi
feita uma jogada de marke-
ting. “Governadores, não
permitam que movimentos
políticos eleitoreiros se
aproveitem da vacinação”,
falou.

Governador rebate
Doria destacou que a partir
de “entra em operação o pla-
no logístico de distribuição
de doses, seringas e agu-
lhas”, para a vacinação de
profissionais de saúde em
seis hospitais de referência
no estado. Segundo ele, em
seguida, as vacinas e insu-
mos serão enviados para as
prefeituras do estado, “com
recomendação de priorida-

de a profissionais de saúde
que atuam no combate à
pandemia”.

O governador disse que
determinou o envio imedia-
to das doses da CoronaVac ao
Ministério da Saúde e reba-
teu as críticas feitas por
Eduardo Pazuello.

“Quero dizer que autori-
zamos há 35 minutos a ime-
diata distribuição da vacina
do Butantan para todos os
estados brasileiros através
do Ministério da Saúde.
Após a aprovação pela An-
visa, determinamos que o
Instituto Butantan inicie
imediatamente a distribui-
ção da vacina ao Ministério
da Saúde, os caminhões com
as primeiras doses serão car-
regados rapidamente e ain-
da hoje [ontem] serão en-
caminhados para o depósito
do Ministério da Saúde, no
Aeroporto de Guarulhos”.

Irritado, o
ministro
Eduardo
Pazuello
acusou o
governador
paulista de
“desprezar a
lealdade
federativa”

Os cinco
diretores
aprovaram o
uso das vacinas
de Oxford e
CoronaVac

Bahia registra
32 mortes
por Covid-19
em 24 horas

DA REDAÇÃO

Na Bahia, nas últimas 24
horas, foram registrados
mais 32 mortes por Co-
vid-19, de acordo com da-
dos da Secretaria da Saúde
estadual (Sesab). Segundo a
pasta, foram anotados
mais 3.041 casos da doença
no mesmo período (taxa de
crescimento de +0,6%) e
3.902 recuperados (+0,8%).
Dos 537.772 casos confirma-
dos desde o início da pan-
demia, 516.078 já são con-
siderados recuperados e
12.056 encontram-se ati-
vos. Para fins estatísticos, a
Vigilância Epidemiológica
estadual considera um pa-
ciente recuperado após 14
dias do início dos sintomas
da Covid-19.

Já os casos ativos são re-
sultado do seguinte cálcu-
lo: número de casos totais,
menos os óbitos, menos os
recuperados. Os cálculos
são realizados de modo au-
tomático. Os casos confir-
mados ocorreram em 417
municípios baianos, com
maior proporção em Salva-
dor (22,35%). Os municí-
pios com os maiores coe-
ficientes de incidência por
100.000 habitantes fo-
ram: Ibirataia (10.704,02),
Muniz Ferreira (8.811,64),
Conceição do Coité
(8.617,07), Itabuna
(8.426,86) e Itororó
(8.424,10).

Compilação
O boletim epidemiológico
contabiliza ainda 937.144 ca-
sos descartados e 131.001 em
investigação. Os dados re-
presentam notificações ofi-
ciais reunidas pelo Centro
de Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde da
Bahia, em conjunto com as
vigilâncias municipais e da-
dos do Ministério da Saúde
até 17 h de ontem.

Câmaras
frigoríficas
já estão no
prédio do
Grupamento
Aéreo da
Polícia Militar

SÃO PAULO Mulher de 50 anos é a 1ª
indígena a se vacinar contra Covid-19
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COVID-19 São Paulo aplica 1ª dose da
CoronaVac, antes do plano nacional

Sede do Graer
abrigará vacinas
que serão
distribuídas

DA REDAÇÃO

A sede do Grupamento Aé-
reo da Polícia Militar
(Graer) será o ponto de guar-
da das doses de vacinas que
chegarão à Bahia. O local foi
escolhido de maneira estra-
tégica, com o objetivo de fa-
cilitar a distribuição do ma-
terial em todo o estado, de
maneira mais rápida.

Câmaras frigoríficas já es-
tão na sede da unidade. De
acordo com a Secretaria de
Saúde do Estado (Sesab),
municípios distantes mais
de 300 quilômetros da ca-
pital baiana terão as doses
enviadas por aeronaves.

As demais devem ser en-
tregues por meio terrestre,
com escolta da Polícia Mi-
litar para garantir a segu-
rança no deslocamento.

Na tarde da última sex-
ta-feira, o secretário da Se-
gurança Pública, Ricardo
Mandarino, participou de
uma reunião com represen-
tantes da pasta de todo o
Brasil e do Ministério da
Saúde.

“Deixamos claro que es-
tamos prontos para abrigar
e escoltar a tão esperada va-
cina”, afirmou o Mandarino.
Toda a logística está prepa-
rada de forma conjunta e te-
rá as participações das qua-
tro forças de segurança, dis-
se o gestor baiano.

PREGÃO ELETRÔNICO 01/21. Menor preço lote. Objeto: fornecimento de combustíveis: óleo diesel S500, óleo diesel
S10, gasolina e alcool. Dia 28/01/2021 às 8:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043.
COD. Licitações-e: 852949. Ruy Barbosa/Ba, 18 de janeiro de 2021. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2021 - O Fundo Municipal de Saúde de Seabra
– BA., por meio do Pregoeiro, Decreto 16/2019, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS, para eventual e futura aquisição de KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,
conforme quantidade e especificações contidas no termo de referência e demais anexos do edital, de
interesse do Fundo Municipal de Saúde Seabra – BA, a ser realizada no dia 29/01/2021, com recebimento
das propostas das 08h00min do dia 19/01/2021 às 08h00min do dia 29/01/2021, abertura das propostas
das 08h05min às 08h25min do dia 29/01/2021, e início da sessão de disputa de preços às 08h30min
do dia 29/01/2021, na plataforma www.bllcompras.com, 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., 15 de janeiro de
2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRAA Comissão de Licitação torna público a reabertura da licitação na modalidade Tomada de preço n°
010/2020 PA 088/2020.Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa especializada
para obra de construção de infraestrutura para instalação de feira livre do Município de Castro Alves.
Com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, através do contrato de repasse nº
1067329-38, convênio sob nº 892823/2019. Sessão de reabertura: às 11:00 h dia 19/01/2021 na sala
da COPEL na PMCA - BA, Praça da Liberdade, 376, Centro. Castro Alves – BA, 14/01/2021 Naiane Souza
Presidente.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO 011/2020
A Comissão de Licitação torna público a reabertura da licitação na modalidade Tomada de preço n°
011/2020 PA 089/2020.Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa especializada
para obra de Construção de Praças na sede do Município de Castro Alves-Bahia (Praça São Roque e Praça
Pedro Luís), com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, através do contrato de
repasse nº 1064862-02, convênio sob nº 885788/2019. Sessão de reabertura: às 13:00h dia 19/01/2021
na sala da COPEL na PMCA - BA, Praça da Liberdade, 376, Centro. Castro Alves – BA, 14/01/2021.Naiane
Souza Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO 010/2020

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2021 O Consórcio Publico Interfederativo de
Saúde da Região de Itabuna e Ilhéus, por intermédio do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n° 001/2021 de 04
de janeiro de 2021, torna público aos interessados que se fará o Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços
nº 001/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPSITALAR ( LUVAS, MASCARAS,
CATETER) EM ATENDIMENTO A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DE ITABUNA E ILHÉUS MANTIDA PELO
CISCAU. Identificador Licitação Banco do Brasil, 852276. Acolhimento de Propostas 27/01/2021 as 08:00, Abertura
das propostas 29/01/2021 as 09:00 hs – inicio da sessão de disputa de preços 29/01/2021 as 09:15 (horario de
Brasilia). O EDITAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br
ou https://www.ciscau.ba.gov.br.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 32.237.122/0001-92

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 012/2021, no dia 01/02/2021, às 09H00, no DCCL –
Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça
Manoel Novaes, 08, Centro, cujo objeto é a para contratação de Empresa para fornecimento de peças e
acessórios para veículos leves e pesados do Município, assim como de prestação de serviços mecânicos
e mão de obra, serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas e pneus de veículos leves
e utilitários, durante o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), conforme especificado no Edital de Licitação
e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital
completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em
15 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021 PROC. ADM.: 040/2021.

CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL 03/21. Objeto: fornecimento de GLP. Menor valor global por lote. Dia
28/01/2021 às 8h. //////////// PREGÃO PRESENCIAL 04/21. Objeto: fornecimentos de combustíveis
em Posto de Atendimentos 24 horas na sede do Município de Ipirá-Ba. Menor valor global por lote.
Dia 28/01/2021 às 10:40h. ////////// PREGÃO PRESENCIAL 07/21. Objeto: fornecimento de pneus e
câmaras, com serviços de recapagem, alinhamento, balanceamento e cambagem. Menor valor global
por lote. Dia 28/01/2021 às 15:30h. //////////////////////// CHAMADA PÚBLICA 01/21. Objeto: Aquisição
de alimentos proveniente da agricultura familiar. Menor valor global por lote. Dia 28/01/2021 às 14h.
Local: na sede. Informações/Edital: na CPL. Presidente Dutra/Ba, 18 de janeiro de 2021. Raimundo
Mário P. Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

EQUATORIALTRANSMISSORA 5 SPE S.A.
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

A empresa Equatorial Transmissora 5 SPE S.A., CNPJ nº 26.845.283/0001-
66, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 18/12/2020, a Licença de Operação
(LO) n° 1600/2020 da Linha de Transmissão 500 kV Igaporã III – Janaúba 3
C2 (Lote 15), localizada nos estados da Bahia e Minas Gerais, no âmbito do
processo IBAMA nº 02001.000609/2017-51. Joseph Zwecker Junior – Diretor


