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ESTUDO Pesquisa da Fiocruz revela que cansaço extremo, insônia, tosse e
dificuldade para respirar podem perdurar por mais de um ano

Pacientes com Covid têm
sequelas um ano depois
MARIANA TOKARNIA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

Metade das pessoas diagnosticadas com Covid-19
apresentam sequelas que
podem perdurar por mais
de um ano, revela estudo da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) Minas. Pesquisadores da instituição identificaram 23 sintomas após o
término da infecção aguda.
Cansaço extremo, insônia e
dificuldade em realizar atividades rotineiras estão entre as queixas relatadas pelos pacientes.
Os resultados da pesquisa

foram publicados na revista
Transactions of The Royal
Society of Tropical Medicine
and Hygiene. O estudo
acompanhou, durante 14
meses, 646 pacientes que tiveram a infecção em 2020 e
2021 e verificou que 324 deles (50,2%) tiveram sintomas
pós-infecção, caracterizando o que a Organização
Mundial de Saúde (OMS)
classifica de Covid longa.
A fadiga, que é caracterizada por cansaço extremo e
dificuldade para realizar atividades rotineiras, foi relatada por 115 pessoas, ou seja,
35,6% dos pacientes acom-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

Extrato do contrato 10505/22. Concorrência 05/22. Contratada: Construtora Maxfort LTDA, CNPJ 41.998.113/0001-05.
Valor total: R$ 3.014.483,28. Objeto: Execução de piso Intertravado em diversas ruas, Termo de Convênio 78/22 firmado
entre PMI e a CONDER. Vigência: 05/05/22 a 05/05/23. Irecê/Ba, 11 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA

CNPJ N: 16.412.017/0001-96
AVISO
ERRATA. TP 010/2022. Onde se lê: 25/05/2022. Leia-se: 27/05/2022

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/202

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em
30/05/2022, às 08h30 em sua sede, pregão para a Contratação de empresa especializada em
serviços de locação de equipamentos, estrutura, iluminação, sonorização, fogos de artifícios e
hospedagem para realização de eventos e festividades, neste município, conforme descrição do
Anexo I do edital Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível
no Diário Oficial do Município, https://www.riodoantonio.ba.gov.br. Rio do Antonio, 11 de maio de
2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

PREGÃO PRESENCIAL N. º 29/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
que realizará pregão presencial n. º 29/2022 de acordo com o processo administrativo n.º 73/2022.
Objeto: contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de locação de estrutura
para os festejos juninos em praça pública na sede deste município e de são Pedro nas localidades
Rurais de Tranqueiras, Gruta da Mangabeira e Várzea, durante os meses de junho a julho do fluente
ano, conforme características e especificações constantes do termo de referência – anexo I do
edital. Abertura: às 09h:00m de 25/05/2022, na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº. O texto integral do edital (contendo todas as
informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.
ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 12 de maio de 2022. Aleomar
Gomes Brito–Pregoeiro.

panhados. Outras sequelas
relatadas foram tosse persistente (34%), dificuldade
para respirar (26,5%), perda
do olfato ou paladar (20,1%),
dores de cabeça frequentes
(17,3%) e trombose (6,2%). Foram constatados ainda
transtornos como insônia,
relatada por 8% dos pacientes acompanhados, ansiedade (7,1%) e tontura (5,6%).
De acordo com a pesquisadora Rafaella Fortini, que
coordena o estudo, todos os
sintomas relatados começaram após a infecção aguda.
Muitos dos sintomas persistiram durante os 14 meses,

com algumas exceções, como a trombose, da qual os
pacientes se recuperaram
em um período de cinco meses, por terem sido devidamente tratados por meio de
intervenções médicas adequadas.
A pesquisa constatou que
a presença de sete comorbidades, como hipertensão
arterial crônica, diabetes,
cardiopatias, câncer, doença
pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e
tabagismo ou alcoolismo,
levou à infecção aguda mais
grave e aumentou a chance
de ocorrência de sequelas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PREGÃO ELETRÔNICO 11/22. PA 17/22. Objeto: aquisicao de material esportivo. Menor preço por lote. Dia 24/05/22 às
9:15h. Edital: www.soutosoares.ba.gov.br. Informações: tel. 7533392150. Souto Soares/Ba, 12/05/2022. Amaury Alves
B. Junior. Pregoeiro.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO
ESTADO DA BAHIA - CONDER

EXPOSIÇÃO

Alerta para diagnóstico
do mieloma múltiplo
FERNANDO VALVERDE

Segundo tipo mais frequente de câncer do sangue, quatro vezes mais que a leucemia e atrás apenas do linfoma, o mieloma múltiplo
ainda é um desconhecido de
boa parte da população brasileira. Para alertar sobre a
importância do diagnóstico
precoce da doença, a bio-farmacêutica Angem, em parceria com a International
Myeloma Foundation Latin
America, lançou a exposição
"Espaço Mieloma Múltiplo Mais Próximos Mais Fortes",
hoje, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.
A reportagem de A TARDE
conferiu o espaço da exposição itinerante, que passará
também por Rio de Janeiro

(RJ), Brasília (DF) e Salvador
(BA) nos próximos meses, e
traz uma abordagem sob a
perspectiva de quem tem a
doença, mostrando seus
principais sintomas e lançando um alerta de como
eles podem ser confundidos
com os de outras enfermidades mais conhecidas.
Tipo de câncer do sangue,
sem cura, que afeta o sistema hematológico, o mieloma múltiplo resulta em
complicações,
principalmente renais, que podem levar à dependência de diálise,
e esqueléticas, com alta incidência de comprometimentos ósseos que levam a
episódios de dor e imobilidade. Além disso, existe alta
subnotificação da doença,
que pode chegar a 25 mil
casos por ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022 - Torna-se público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 022/2022, Processo Administrativo n° 100/2022, Tipo: Menor Preço por Item, Objeto:
Contratação de empresa especializada para aquisição de motocicleta para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos deste Município. Sessão Dia: 24/05/2022
às 09h00min. O Edital disponível em: https://bllcompras.com e http:/euclidesdacunha.ba.gov.br/licitações. Inf.
(75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00 horas. Agnailton Evangelista dos Santos Junior - Pregoeiro Oficial.

CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 054/22 – CONDER
Abertura: 06/06/2022, às 14h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BREJÕES, ILHÉUS, MARACÁS, MARCIONÍLIO SOUZA E UBAÍRA
– BAHIA. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (http://www.conder.
ba.gov.br) no campo licitações, a partir do dia 16/05/2022. Salvador - BA, 11 de maio de 2022. Janilton Santos
Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em exercício.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2022 A Câmara Municipal de Camaçari, por
seu Pregoeiro, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 013/2022.
A sessão pública será realizada no dia 24.05.2022, às 09h:00min, na Sede da Câmara Municipal
de Camaçari, situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro, Camaçari – BA, CEP
42.800-907. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação e operação
de sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis automotores da Câmara Municipal de Camaçari.
O Edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.cmcamacari.ba.gov.br, através do link “Licitações”. Maiores informações poderão ser obtidas
pelo e-mail copel.cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou junto à Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h, e
sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Camaçari, 12 de maio de 2022. O Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA TERESINHA realizará licitação em 25/05/2022 às 08h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 938354 PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2022 – Objeto: Seleção de propostas
para aquisição de veículo 0km para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social
do Município de Santa Teresinha, na modalidade Pregão Eletrônico. O Edital encontra-se disponível
no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 36392132.
Santa Teresinha-Ba, 11 de maio de 2022. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO O PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 001/2022 - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços da segunda etapa de
ampliação do Grupo Escolar Salvador Andrade, no município de Santa Teresinha – Bahia, conforme
especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
Data: 31/05/2022 – Horário: 9h00min. Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com (www.santateresinha.ba.gov.br. ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha, 11
de maio de 2022. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia - SINDAE, convoca os
interessados, empregados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, para as Assembleias
Gerais Extraordinárias, a serem realizadas nas unidades da Empresa nas datas, locais e horários respectivos
indicados abaixo, em 1.ª convocação, com a presença de 10%, ou em 2.ª, meia hora após, com qualquer número para deliberar sobre o seguinte: Pauta: 1 - Avaliação das negociações dos acordos de PPR 2021 e 2022;
2 - Aprovação de greve.
DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS:
18/05 – 08:30h – Camaçari, Cabula (UML), Candeias, Feira de Santana, Caetité, Irecê
13:30h – Lauro de Freitas, Alphaville, ETA Principal
19/05 – 08:30h – CAB, Federação, Alagoinhas, Barreiras, Itaberaba, Itamaraju, Vitória da Conquista, Pedra do
Cavalo, Senhor do Bonfim
13:30h – Almoxarifado
20/05 – 08:30h – Bolandeira, Pirajá, Paulo Afonso, Jequié, Itabuna, Santo Antônio de Jesus
Salvador, 11 de maio de 2022.
Grigorio Maurício dos Santos Rocha
Coordenador Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Tendo em vista a realização do PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/22, PA 01.22.04.22, objeto:
aquisição de combustíveis e lubrificantes, adjudica o objeto em favor das empresas: Pai e
Filho Derivados de Petroleo LTDA-EPP, CNPJ 24.219.756/0001-94, lote I – gasolina comum,
com o maior percentual de desconto de 0,99%; AC dos Santos Derivados de Petróleo, CNPJ
22.043.305/0001-13, lote III – diesel comum, com o maior percentual de desconto de 0,99% e
lote V – etanol, com o maior percentual de desconto de 1%; Novaes Posto de Gasolina LTDA ME,
CNPJ 42.084.297/0001-60, lote II – gasolina aditivada, com o maior percentual de desconto de
1%, lote IV – diesel S-10, com o maior percentual de desconto de 0,98% e lote VI – lubrificantes,
com o valor global de R$ 449.946,50. ///////////////////////// Torna público a HOMOLOGAÇÃO
do PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/22, PA 01.22.04.22. Vencedoras: Pai e Filho Derivados de
Petroleo LTDA-EPP, CNPJ 24.219.756/0001-94, lote I – gasolina comum, com o maior percentual de desconto de 0,99%; AC dos Santos Derivados de Petróleo, CNPJ 22.043.305/0001-13, lote
III – diesel comum, com o maior percentual de desconto de 0,99% e lote V – etanol, com o maior
percentual de desconto de 1%; Novaes Posto de Gasolina LTDA ME, CNPJ 42.084.297/0001-60,
lote II – gasolina aditivada, com o maior percentual de desconto de 1%, lote IV – diesel S-10,
com o maior percentual de desconto de 0,98% e lote VI – lubrificantes, com o valor global de R$
449.946,50. Canarana/Ba, 12 de maio de 2022. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório Rua Hipódromo, 1141,
sala 66, Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob
n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de
São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de
Alienação e Outras Avenças de nº 10121879200, no qual figura como Fiduciante LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
FILHO, CPF/MF nº 691.243.885-7, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 26 de maio 2022, às 15h30min, à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São
Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 519.622,36 (Quinhentos e dezenove mil
seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 46.703 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis de Salvador/BA, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: “Apartamento de
nºs 208, Tipo B, da porta e 691607-4 I. Municipal, integrante do Edifício Garibaldi Prime, situado à Av. Anita Garibaldi, 1901,
Bairro Garibaldi, no subdistrito de vitória, zona urbana de Salvador/BA, composto, dito apartamento de living, varanda, um
quarto, sanitário social, kit e área para ar condicionado, possui área privativa de 46,51m², área de uso comum de 34,27m²,
e área total de 80,78m², com fração ideal de 12,8974m² do terreno, com direito as vagas cobertas tipo, para
estacionamento de veículos nºs 31 e 32, localizadas no pavimento G-1, sitas em locais individuais e indeterminadas, com
numeração e localização meramente enunciativa, podendo ser alternadas, visando outra distribuição e localização desde
que não acarrete sua redução ou aumento e respectivo terreno designado como fração G, edificado dito condomínio na
área de terreno próprio, com 3.297,78m², cujas metragens, limites e confrontações são os constantes da matricula geral de
nº 41478 deste cartório”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07 de junho 2022, às 15h30min, no mesmo horário e
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 259.811,18 (Duzentos e cinquenta
e nove mil oitocentos e onze reais e dezoito centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro
(www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de
Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97,
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se
aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia,
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances,
para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do
devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão.Os interessados em participar do leilão
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo
aceitas habilitações após esse prazo.Avenda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado
expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de
preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço
e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada
por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial. (BP_1721-01)
K-12,13e14/05

Poder Judiciário do Estado da Bahia
6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
Processo nº: 8087902-70.2019.8.05.0001
Demandante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – C O N D E R
Demandado(a): Espólio de Renato Sigisfried Sigismund Schindler

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

O Bel. Ruy Eduardo Almeida Brito – Juiz de Direito, Titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador,
Estado da Bahia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem e interesse tenham que por este Juízo e Cartório tramitam os autos da Ação acima mencionados, tendo como Expropriante a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e Expropriado Espólio de Renato Sigisfried
Sigismund Schindler, representado pela inventariante MARIA DAS DORES PEREIRA SCHINDLER de um imóvel identificado na CONDER pelo cadastro T23-RSSS-0020, localizado no Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, Campinas de Pirajá, s/n, Salvador, Bahia, devidamente registrado no Livro 3, sob nº de ordem 1.602, fls. 212, a
escritura pública de 10/12/1948, lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas desta Capital., tida como de propriedade
do Expropriado, para fins de duplicação da Avenida Gal Costa e implantação da ligação Pirajá-Lobato. 3, de acordo
o Decreto Estadual nº 14.654 de 24 de Julho de 2013, publicado no DOE de 25/07/2013, alterado pelo Decreto n°
17.850 de 10 de Agosto de 2018, publicado no DOE de 11/08/2017, pela qual a Expropriante oferece o valor de R$
282.065,60, correspondente ao valor constante da inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no
futuro alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, com prazo de 10(dez) dias, que será publicado no Diário
do Poder Judiciário Eletrônico, e em jornal de grande circulação, e afixando no local de costume na forma da Lei. Dado
e passado nesta cidade de Salvador e Cartório da 6ª Vara da Fazenda Pública, aos 16 de abril de 2021.
Escrivão/Diretor de Secretaria: Valterson Daltro Ferraro
Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Brito

