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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO027021
A Prefeitura Municipal de Saubara toma público que abriu Licitação na modalidade PE, 0272021 cujo objeto é
contratação de empresa
especializada para o fornecimento de manilhas de Concreto, para a construção de rede de drenagem pluviais e de esgoto em diversas ruas,
visando a melhoria do sistema de saneamento municipal, no dia 13 de maio de 2021, às 06:30 (oito horas e trinta minutos), Edital e Anexos
disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br . - Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Manias Requião, n° 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-maiI.cooelsaubara!qmail.com, Este Certame ocorrerá
através do site .licitacÕês-e.com.br, código BB n 0869730. Saubara, 3010412021 - Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO02812021
A Prefeitura Municipal de Saubara torna púbileo que abriu Licitação na modalidade PE, 02812021 cujo objeto é
contratação de empresa
especializada no fomecirnento de Paralelos e Meio Fios, para a pavimentação e restauração de ruas da sede e nos distritos deste municipio,no
dia 13 de maio de 2021, às 10:00 (dez horas e), Edital e Anexos disponiveis no sitew#w.licitacoes-e.com.br . - Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Requião, n°04, Centro, 44.220-000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696- 1903, ou através do
e-mail copelsaubaramail.com , Este Certame ocorrerá através do site .licitacoes-e.com.br, código BB n°869733. Saubara, 3010412021 Wellington Araújo Pimenta- Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELErRÕNICO029/2021

o

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade PE, 029(2021 cujo objeto é
contratação de empresa
especializada no fornecimento de Pedra Bruta, Matacão, Pedra Brita, PÓ de Pedra e Gravilhâo, para atender as necessidades deste municipio,
no dia 13 de maio de 2021, às 11:00 (onze horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.Iicitacoes-e.com.br . - Prefeitura Municipal de
Saubara, situada na Rua Ananias Requião, n°04, Centro, 44.220- 000, Saubara - Bahia, Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou
através do e-mail cooeIsaubaralpmail.com , Este Certame ocorrerá através do site www.Iicitacoes-e.com.br , código BB n°869734. Saubara.
3010412021 - Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNIC003O/2021
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade PE, 0302021 cujo objeto é
contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios de informática para fazer reparos em alguns computadores, no dia 13 de maio de 2021. às
14:00 (quatorze horas), Edital e Anexos disponiveis no sue .licitacoes-e.com.br. - Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião, n° 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo TeL (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubaracmail.com , Este Certame ocorrerá através do site www.lidtacoes-e.com.br , código BB n°869855. Saubara, 3010412021 Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.
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VENCEDORA; 02 CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI, inscrita no CNPJ na 06.147.972/000190, coras o valor ofertado de R6505.391,04 quinhentos e Cinco anil, trezentos e noventa
e um reaja e quatro centavos), CLASSIFICADA por atender à Composição Analítica do aol
(Bonificação e Despesas Indiretas) em atendimento ao Acórdão No 262212013; Com
vistas a respeitar o rito legal, fica aberto o prazo para as licitantes apresentarem
eventuais recursos conforme reza o art, 109 da Lei Federal aB 8666/93. Os eventuais
recursos administrativos poderão ser Interpostos através do Protocolo Geral, observandose, para esse rfeito, o rito e as disposições estabelecidas no ars. 109 da Lei Federal na
5.666193 e suas alterações. informamos que os interessados poderão ter acesso ao
processo em epigrafe na integra na sala da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Sao Félis, situada na Praça da Baaelra, s/n, Centro, São Féllx,
Bahia.
São Félia, 30 de abril de 2021.
EDSON LUIZ MOREIRA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo SEBASTIÃO Do PASSÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Na 01012021 - FMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBAS11AQ DO PASSÉ torna público que
abriu Licitação na modalidade Pregão Presencial n5 01012021 - FMS, tipo 'MENOR PREÇO
GLOBAL POR IreM', tjO objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 00 HOSPITAL
MUNICIPAL DR. ALBINO LEITÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÀO DO PASSE- BÁ, sessão
a ser realisada no dia lã de maio de 2021, às 09h, ria Sele do ksflteatro da Praça do PEC,
situada na Rua Camerindo Santana S/N, ao lado da Central de Abastecimento, Praça do
PEC ' 55° Sebastião do PanoS - Bahia. Os interessados serão acesso ao Edital e informações
adicionais com a CPCL situada na Praça Coronel Luiz Ventura, n 2 16, Centro, São Sebastiao
do passá ' Bahia, das 081s às 141, ' Telefone 71) 56554000 e através do site:
vnnv.uasuebautlaodo passa .ba.gov.br/publicacoes
NAIAPÂ SUIANE MOURA RAMOS
Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONECO NO 9PE'2021
O pregoeiro torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n PE'009'2021, Processo Administrativo: 093/2021, Tipo:
MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto: Registro de preço para aquisição de medicamentos,
material tipo penso e soisções, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de
Serra Preta - BÁ, conforme condições, quantidades - e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. SESSÃO DE ABERTURA: às 08:001h dia 1410512021, no Portal Bolsa de
Licitações do Brasil r BLL - svww.bii.org.br - Maiores informações através do tal. 75) 5697'
21541 2114. Os interessados poderão obter o Edital no alIe oficial do Municipis http://pmserrapreta.transparenciaoficiaiba.com.br/ ou no E mau:
comissaodeilcitacaoserrapreta@gmsii.com no Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bii.org.br , ou na Prefeitura Municipal de Serra Preta - BÁ, asa sala da Comissão
Permanente De Licitação.
Serra Preta - Ba, 30 De Abril De 2021,
LUCAS Só ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 9/2021
A Prefeitura Municipal de Serrinha/BA, avisa aos interessados, que realizará
licitação modalidade Pregão Eletrônico ri ooã/2021 ilpo: Menor Preço por item, Modo de
Disputa: ABERTO - Objeto: Aquisição de uniformes para equipe de Serviços de Atendimento
Mõvel de Urgência - SAMU, Serrisha-BA. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:001, do
dia 03/05/2021 às 09:00:001h do dia 14105/2021 - JULGAMENTO PROPOSTAS: Das 09:011; às
10:00 h do dia 14/0512021 - DISPUTA DE PREÇOS: 6 partir das 10:01:00h do dia
1410512021. Edital a publicações posteriores dos atos subsequentes e demais informações
estarão à disposição, nos sitos: https://sarww.serrlsha.ba.gov.br , ou através do sito da BLL:
artnrw.bacompras.org.br - Informações: 'SI 3251-8500 Suporte BLL nos telefones (45) 3520'
2107 e 3520-2103. Serrinha (BA), 30/0412021
EMERSON ROSA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

o

Á Prefeitura Munidpal de Saubara torna pllco que abriu Licitação na
modalidade PE, 0272021 cujo objeto é contratação de empresa especializada para o
fornecimento de manilhas de Concreto, para a construção de rede de drenagem pluviais e
de esgoto em diversas ruas, visando a melhoria do sistema de saneamento municipal no
dia 13 de mato de 2021, às 08:30 biso horas e trinta minutos), EdItal e Anexos disponiveis
no site wsis.Iicitacoes.e.com.br . ' Prefeitura Municipal de Saêbara, situada na Rua Anasias
Requião, 5R 04, Centro, 44220 - tOO, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: 1711
3696' 1903, ou através do e-mail copelsaubara@sgmail.com , Este Certame acorrera através
do site www.iicitacoes.e.com.br , código es se 869730. Saubara, 30/04/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2812021
A Prefeitura Municipal de Saubara sorna público que abriu Licitação na
modalidade P5, 02812021 cujo objeto é contratação de empresa especializada no
fornecimento de Paralelos e Meio Fios, para a pavimentação e restauração de ruas da sede
• nos distritos deste municípIo no dia 13 de mala de 2021, és 10:00 (dez horas e), Edital
• Anexos dlsposivels no site wne.licitacoes.e.com.br , - Prefeitura Municipal de Sasbara,
situada na Rua Anasias Requlão, na 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores
informações pelo Tel.: (71) 3696 . 1903, os através do e'mail copelsaubara@gmeil.com ,
Este Certame ocorrerá através do site wsw,.11clsacoea.e.con,.br. código BB rg 869733.
Sasbars, 30/0412021
PREGÃO ELETRÔNICO Na 2912021
A Prefeitura Municipal de Soubera torta público que abrIu ucitação na
modalidade PE, 02912021 cujo objeto é contratação de empresa especializada no
fornecimento de Pedra Bruta, Matacão, Pedra Brita, Pôde Pedra e Gravilhão, pare atender
as necessidades deste zoaunicipio no dia 13 de maio de 2021, às 11:00 (onze horasl, Edital
e Anexos dioponireis no site sew.iicitacoes-e.com.br , . Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Reqsião, na 04, Centro, 44,220 . 000, Saubara ' Bahia. Maiores
informações pelo TeL (71) 3696 - 1903, ou através do e'maii copelsaubara@gmail.com ,
Este Certame ocorrerá através do site varw.licItacoes-e.com.br , código 86 0 a 869734.
Sasbara, 30/04/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Na3012021

o

A Prefeitura Municipal de Soubera torna público que abriu Licitação na
modalidade PE, 030/2021 cujo objeto é contratação de empresa especializada no
fornecimento de peças e acessórios de informática para fazer reparos em alguns
computadores, no dia 13 de maio de 2021. às 14:00 (qaaaorze horas), Edital e Anexos
disposiveis no site setama.iicitacoes.e.com.br . Prefeitura Municipal de Saubara, situada na
Rua Manias Requião, nt 04, Centro, 44.220' 001 Saubare - Bahia. maiores informações
pelo rei.: 71) 3596 - laos, ou através - do e-mail copelsaubara@gmaii.com , Este Certame
ocorrerá através do sice vmvw.iicitacoes_e.com.br, código BB na 869855. Saubara,
30/04/2021
WELLINGTON ARAÚJO PIMENTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01712021
0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SEABRA - 5A., CNPJ
15.23S.0S1/000I.19, através do Pregoeiro, Decreto N8 1612019, TORNA PÚBLICO que
realizará licitação Registro de Preços para fatura e eventual aquisição de itt de
islunocromasografla para detecção qualitativa especifica de ansigenos de SARS-c0V-2, em
amostras de swab de sasofaringe, cora resuitadoa em até 20 minutos para ampliação de
testzgem da população da cidade de Seabra ,Ba,, com fornecimento parcelado duraste o
periodo de 12 (dose) meses, Conforme quantidades e especificações cosEidas no Edital a
ser realizado na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 'MENOR PREÇO POR
ITEM', nos termos da Lei nos termos da Lei se 10.520/02, Decreto na 10.02411919, Lei
Complementar n 123/06, subsidlarlameste, a Lei na 8.666/93 e legislação aplicável,
normas eexigências editalícias. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dai Oãhoomis do dia
04105/2021 às 08h00min do dia 1410512011. ABERTURA DAS PROPOETAS: das OahDSniin às
DShSYmin do dia 14105/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás OghsoOmin do
dia 14105/2021. LOCAL: vnanv.biicompras.com (www.bli.org.br 'Acesso BLL Compras"). Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasilia DPI, O Edital completo
e demais informações serão publicados no DOM,, página
wssAv.seabra.ba.io.org.br/diariooficiai/ . ,Outras Informações poderão ser obtidas pelo

Ã'SO DE UCITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Na 20/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 232412021 I Ucisação n 8 eSggsg
A Pregoeira sorna público a Licitação cujo objeto será: Registro de Preço para
o fornecimento do MEDICAMENTO TROM8OLITICO, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Simões Filho, se adequando ao protocolo
IAM-PIAM (Atendimento a Pacientes com Síndromes Corosariasas Agudas de Alto Risco),
enviado pela Regulação de Urgência do Pré-Hospitalar Móvel - UNIU 192, Menor Preço
Por tem, Data: 1310512021, às lOhosmin (horário de Brasilia). Informações através do
telefone (71) 3Z96 8399. Aquisição do edital através do nite: vnam.hcitacoeo-e.com.br
Simões Filho (sAl. 30/04/2021
GERLANE OLIVEIRA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Na 612021PE
A Prefeitura Municipal de Tanhaçu - Bahia, em acordo com as Decreto
10.02412019, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nB 8.666, da 21 da junho de 1993
e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n 12312006, de 14 de dezembro da
2006, Leis Complementares, Decreto Federal 10.024119, torna público a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico ri 5 005/2021, cubo objeto é à registro de Preços para Escura
e eventual aquisição Gêneros Alimersticioo, merenda escolar e materiais de limpeza, para
atender a demanda de diversas secretarias. O pregão será realizado no silo wmae,Iicisscoese.com.br, na qual encontra se o edital completo. Demais publicações e Edital dessa
processo serão divulgados no site Diário Oficial do município:
http://diariooficiai.portaigov.net.br/prefgissra.tanhacu, RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS:
de 0310512021 a partir das 17:45 h ate 1410512021 as llhooersinh, inicio da sessão de
disputa - eletrônica: 1410512021 as 14h00miraha. Informações no a-mau

JOAO FRANCISCO SANTOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
AVISO DE UCITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAS. RP Ne 512021
o municipio Teofiiãndia ' BA realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO ns 005/202ISRP, em 13105/2021 às
O9ha, em sua sede. Objeto: - Registro de Preço para futuras aquisições de géneros
alimenticios para atender as necessidades das Secretarias manicipais. O editai está
disponivei no sise wvnw.teofliandla.ba .govbr (aba editais) ou na sede da Prefeitura, das
OShs às 12hs, na Pç José Luis Ramos, re 84, centro, Teofiiãndia . 8A, os por e-mail:
ficitacaoteofllandia@gmali.com,
HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL.DE TREMEDAL
AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÀO, ELETRÔNICO NO 1112022
O MUNICÍPIO DE TREMEDAL, Estado da Bahia, por seu Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apoio, torna público que no dia 13 de maio de 2021, às 081h30min, no
endereço; https://wsane.iicinacoes-e.com.br/, serão recebidas propostas relativas ao
Pregão Eletrônico Ne 01112021 tendo como objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de materiais de informática, computadores e outros periféricos,
Poderão participar da licitação, os interessados que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse conforme determinações do Edital. Mais
esclarecimentos serão fornecidos na Saia de Licitações, na Prefeitura Municipal de
Tremedal, no endereço Praça Leonel Pereira n8 10, Centro, no horário das 08:00 às
12:00 horas de segunda a lesta-feira, exceto feriados. Edital na integra disponível no
endereço: https://wwue.tremedal.ba.gov.br/transpaeencia.muasicipai/

Seabra BA., 30 de abril de 2025
ENIISON LÁR0 VIEIRA
Pregoeiro,
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Salvador
vacina todo o
público com
comorbidades
AVANÇO Salvador conseguiu avançar em todas as fases contidas e autorizadas no Plano
Nacional de Imunização e agora comemora já
ter contemplado todo público com cosnorbidades autorizado pela Comissão Intergestores Bipartite ClB), eoleglado vinculadoà Secretaria da Saúde do Estado responsável por
pactuar as ações e serviços de saúde, Incluindo a Imunização contra o novo corona-.
vírus. Ou seja, a capital balanajábeneficiou
pessoas com doenças renais crónicas em tratamento de hemodiáflse, pessoas com Síndrome de l)own, transplantados e nesta última semana os pacientes lmunossuprinlidos.
"Mesmo com todos os transtornos provo cados pela lentidão do governo federal em repassar doses suficientes aos municípios, Sal -

•

vador vem se destacando entre as capitais que mais vacinam no pais e, também tão
quanto Importante, sendo a
mais eficiente e eficaz, tanto
Que já iniciamos a imunização de todos os públicos ao
torizados pela CIB. Temos
uma boa quantidade de primeiras doses aguardando deliberação da comissão para
continuarmos avançando
nesta importante estratégia
deproteçãoàvlda", destacoo LeoPrates, secretário
municipal de saúde.
A cidade continua sendo
referência na vacinação
contra a covld-l9 em todo o
Brasil. Além de Inovar, semdo a primeira capital do país
a Implantar sistema de drive-thru na estratégia de
imunização, lançou várias
ferramentas para oferecer
mais comodidade e agilidade
dos grupos prioritários.
Dentre elas podem ser citadas o cadastramento on-line
de beneficiados, a vacinação
-

Gcstõesda
capital
batam e do
estado em
combate à
covid-19
foram
elogiadas
pelojornal
NZZ, um
dos maiores
da Suíça

Salvador, scgnalda-feir3, 3 de nialo

domiciliar, o filômetro, o
serviço de hora marcada e o
QR Code Vacinação, dispo sitIvo que possibilita ainda
mais celeridade ao processo
de proteção contra o coronavfrus. As Informações são
da Secom Salvador.
As ações dos governos
municipal e estadual no enfrentamento à pandenila foram elogiadas pelo jornal
NZZ, um dos maiores da
Suiça, que chegou a considerar a Bahia e, especial mente, Salvador como om
local em que não se tem "a
sensação de estar no Brasil
neste momento, onde mais
de 3 mil pessoas morrem de covld-19 todos os dias".
A publicação destaca os
inúmeros postos de vacina cão espalhados pela cidade e
ouso da tecnologia para ajudar no processo de imunização. "O departamento de
saúde pública usa aplicativos
para descobrir onde as filas
são mais curtas".

CAMAÇARI RETOMA IMUNIZAÇÃO DEr DOSE

HOSPITAL ACM GANHA ANEXO COM 31 LEITOS

CORONAVAC Após ter sido suspensa, a vacinação da segunda
dose do imunizante CoronaVac foi retomada na tarde de ontem em Camaçarl, na Região Metropolitana de Salvador. A
vacinação dos profissionais da educação da rede pública e
privada de 30 anos também foi autorizada pelo munleíplo.
De acordo com a prefeitura de Camaçari, novas doses da
Cnronavac furam recebidas, o que permitiu a retonsda da
vacinaçào. Anteontem, a gestão municipal anunciou que fria
suspender a segunda dose do Imunizante por conta da falta
de estoque eda ausência de previsão de novos lotes'.

EUCLIDES DA CUNHA O Hospital Antonio Carlos Magalhães, em
Euclldes da Cunha, ganhou um anexo com 31novos leitos, sendoiS para tratar pacientes com a covld-19. Desse total, quatro
são semi-intensivos, ou seja, com ventiladores meeãnicos.
Com investimento de R$ 1,5 milhão, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Féiix Mendonça Júnior (PDT), o
novo anexo da unidade, que é gerida pelo Hospital Português,
conta ainda com leitos pediátricos e de cinargias ortopédicas.
"Essa obra vai proporcionar meilsorias no atendimento de
qualidade à população", disse o prefeito Luciano Pinheiro.

2021

Bahía aLitoríza
vacinação de
pessoas com
doenças crônicas
DEFICIÊNCIA PERMANENTE A
Comissão Intergestores BIpartite (Cm) autorizou a in clusão de pessoas com doen ças crónicas e deficiência
permanente nos grupos a serem vacinados contra a co'
vld-19 na Bahia. A imunização vai acontecer escalonada
por faixa etária. Na primeira
fase, a vacinação ocorrerá em
pessoas com doenças crónicas de 39 a 33 anos e pessoas
com deficiência permanente
cadastradas no Programa de
Beneficio de Prestação Conti
nuada (BPC) de 59 a 55 anos.
Também está autorizadas
imunização das gestantes e
puérperas que comprovem a
existência de comorbidadcs e
que sejam maiores de 18
anos. A gestante deverá comprovar a condição de risco.
Ainda ficou acertado que a
ampliação da faixa etária de
outros públicos anterior mente aprovados, conto Ira.
balhadores da educação, forças de segurança, rodoviá
rios, dentre outros, se dará na
medida que forem vacinadas
todas as pessoas com doenças
cr6nieas e deficiência permanente com mais de4O anos.

ESTADO RECEBE HOJE
431 MIL NOVAS
DOSES DE VACINA

•

CONTRA A COMO Está prevista para hoje a chegada de
431 mil novas doses de vacinas contra a covld-19. A informação foi confirmada
ordens pelo secretário estadoai daSatide, Fábio Vilas-Boas. De acordo com ele,
o Ministério da Saúde deve
enviar 405 mil doses do
imunizante de Oxford/Astrazeneca,
Além disso, será enviado o
primeiro lote da vacina da
Pfizer - serão apenas 26.910
doses para o estado. Ainda
lei anunciado o envio de novas reoles.sas da CoronaVac.
Em todo o Brasil, há apreensão quanto à.falta de abastecimento do innonizasste produzido pelo Instituto Butantais, especialusLetste para
aplicação da segunda dose.
Na quinta-feira (29), Salvador recebeu apenas 3,330
doses da CoronaVac para dar
continuidade à vacinação
contra a covid-19 na cidade
- pelo menos 36 mil pessoas
precisavam recelser a segunda dose desse imunizante,
para completar o esqoemà
vacinal que garante a Imunidade contra o coronavirus.
Ontem, o Brasil recebeu uma
remessa com 3,8 milhões de
doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Os Imunizardes
foram obtidos no âmbito do
Cova Fadility, consórcio coordenado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
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