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COVID-19 Com 610 vítimas fatais em apenas um dia, país agora soma 9.140
óbitos; ministro da Saúde prega cautela sobre adesão ao lockdown nas cidades

BRASIL TEM QUASE 10% DAS
MORTES DO MUNDO EM 24H
Michael Dantas / AFP

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O Brasil chegou à assustadora marca de 9.146 mortes
por Covid-19, sendo que apenas ontem foram registrados mais 610 óbitos, segundo os números do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Além disso, o
país agora soma 135.106 casos confirmados do novo coronavírus.
De acordo com o boletim
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) de ontem, foram registradas 6.539 mortespelo novo coronavírus no
mundo nas últimas 24 horas. Desse total, o Brasil foi
responsável por 9,2% dos falecimentos.
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia
no Brasil, com 3.206 mortes.
O estado é seguido pelo Rio
de Janeiro (1.394), Ceará
(903), Pernambuco (845) e
Amazonas (806).
Além disso, foram registradas mortes no Pará (410),
Maranhão (305), Bahia
(165), Paraná (104), Espírito
Santo (155), Minas Gerais
(106), Paraíba (101), Alagoas
(98), Rio Grande do Sul (90),
Rio Grande do Norte (76),
Santa Catarina (63), Amapá
(61), Goiás (44), Rondônia
(37), Acre (36), Piauí (35), Distrito Federal (35), Sergipe
(25), Roraima (14), Mato
Grosso (13), Mato Grosso do
Sul (10) e Tocantins (9).
Os estados com maior incidência (número de casos
por um milhão de habitantes) são o Amapá (2.600),
Amazonas (2.437), Acre
(1.150), Roraima (1.684) Ceará (1.521) e Pernambuco
(1.133).

Sem regra geral

O ministro da Saúde, Nelson
Teich, disse ontem que o governo não tem uma regra
geral para todo o país sobre
a necessidade do isolamento social. Segundo ele, diferentes medidas devem ser
adotadas por estados e municípios a depender do avan-

Familiares em sepultamento de vítimas da Covid-19 numa vala comum de Manaus
ço do novo coronavírus.
“A gente tem desde medidas mais simples, que vão
passar principalmente por
distanciamento social, higiene das mãos, uso de álcool em gel e das máscaras,
até situações em que vai ter
que ter o lockdown [fechamento total, confinamento].
O problema é que não dá
para trabalhar essa discussão como se o lockdown fosse a essência de tudo”, disse
ele, que acrescentou: “Vai ter
uma situação para cada lugar e cada momento”.
O lockdown foi adotado
no Maranhão na última terça-feira, por determinação

Fortaleza
decretou a
partir de hoje
a proibição da
circulação de
pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 063-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 020-2020 – Objeto: Registro de preços
para contratação de empresa especializada em envazamento de glp em botijão de gás de 13 kg, através
da apresentação de ticket vale gás, para atender as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Tipo:
Menor preço global. Data: 22/05/2020 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e
Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602-8333. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 07/05/2020. Fabrício dos Santos
Amorim– Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

LICITAÇÃO 092-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 045-2020 – Objeto: Contratação de empresa para executar
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva da grama viva do campo de futebol do estádio
Alberto Oliveira (Jóia da Princesa), realizados com equipamentos e mão- de-obra do contratado, pelo período
de 12 (doze) meses. Tipo: Menor preço. Data: 21/05/2020 às 08h30. Informações no Departamento de
Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das
14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 07/05/2020.
Mariane Jerusa das Neves – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
CNPJ N: 13.846.902/0001-95

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020
O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do PE 005/2020 -PA-068/2020, no dia 20 de
maio de 2020, às 10:00hs. Tendo por Objeto. Aquisição de Material de Expediente tipo (Papéis e
envelopes), brinquedos didáticos, pintura e artesanato. Em atendimento as diversas secretarias
do Município de Itacaré. Interessados deverão retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br,
Informações através do e-mail: Itacare.licitacoes@gmail.com Itacaré, 06/05/2020. Jocélia Soares
de Araújo, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE ABERTURA

Pregão Presencial Registro de Preços NºFME 27/2020. OBJETO: Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a suprir às demandas das Unidades Escolares
da Rede Municipal de Educação. TIPO: Menor preço global; ABERTURA: 27 de maio de 2020:
HORARIO: 09:00 H; LOCAL: Secretaria de Administração Modernização e Informação, situada na
Avenida Rio Branco, Nº 318, Centro. Informações no endereço acima mencionado, das 08:00 AS
13:00h. Itaberaba/Bahia, 07 de maio de 2020. Alfredo Enrique Pereira Neto-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Tremedal, Bahia, através da Presidente da Comissão de Licitação, comunica
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004/2020, que tem como objetivo a
Contratação de pessoa jurídica com habilidade em engenharia para execução de obra de Construção
de 02 (Duas) Quadras Poliesportivas Descobertas na Região da Neblina e Tancão, no Âmbito do
Município de Tremedal – Bahia, a qual tinha sua data de abertura no dia 18/05/2020 as 09h00min,
será PRORROGADO para o dia 25/05/2020 as 09h00min (no mesmo local) em virtude de retificação
feita no Edital de Convocação. Edital pelo site www.tremedal.ba.gov.br e direto na sede da Prefeitura;
Esclarecimentos pelo e-mail: licitacoestremedal@gmail.com; ou direto na Prefeitura, horário de 08h
às 12h em dias úteis. Telefone (77) 3494-2100. Tremedal/BA, 08 de maio de 2020. Flórence de Paula
Campos Monteiro – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação:
Processo Administrativo nº P.A. nº 066/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2020 - SRP.
Tipo: Menor Preço por lote. Tem como objeto: A obtenção de registro de preços para contratação
de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos de
pequeno, médio, grande porte e máquinas pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de
Ituberá. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.
itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de Licitações e Gestão de Contratos com endereço na Praça
Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na cidade
de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às 13:00 horas. Para participação
da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a
página www.licitacoes-e.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do
dia 11/05/2020 até às 08h:00m do dia 20/05/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública
eletrônica será aberta às 08h:30m (horário de Brasília) do dia 20 de maio de 2020. Ituberá, 07 de maio
de 2020 CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro 2019-Pregoeiro.

judicial, em quatro municípios da região metropolitana de São Luís.
A medida também foi
anunciada pelo governo do
Pará, em 10 cidades, e vai
funcionar até domingo de
forma “educativa”. Depois,
punições poderão ser aplicadas em caso de descumprimento até o 17.
No Ceará, a capital Fortaleza decretou a partir de hoje a proibição da circulação
de pessoas em locais ou espaços públicos, “salvo quando em deslocamentos imprescindíveis para acessar
as atividades essenciais”.
Niterói (RJ) também inicia
olockdownhoje.Adecisãofoi
aprovada ontem pela Câmara
dos vereadores da cidade.
Com isso está proibida a circulação de pessoas nas ruas,
praças e praias (locais públicos) entre os dias 11 e 15 de
maio, podendo prorrogar.

Rodízio de veículos

OprefeitodeSãoPaulo,Bruno
Covas, anunciou ontem a volta e a ampliação do rodízio de
veículos na capital paulista. A

medida que proíbe os automóveis de transitarem pela
cidade em determinados dias
dasemanaapartirdonúmero
das placas havia sido suspensa no início da quarentena na
cidade. Normalmente, a restrição valia para um dia da
semana para cada veículo.
No rodízio apresentado,
como medida de combate à
disseminação do coronavírus, os veículos cuja placa
tenha número final par poderão circular apenas nos
dias pares do mês. O mesmo
vale para as placas terminadas em numero ímpar.
Diferentemente do rodízio normal, a restrição vale
também para os finais de
semana e durante todo o
dia, não apenas nos horários de pico, como no sistema anterior. A mudança
entra em vigor na próxima
segunda-feira. Motos estão
liberadas do rodízio.
“Não dá para a gente deixar de tomar medidas como
essa em um momento que a
taxa de ocupação de leitos
de UTI passa de 80%”, disse
Covas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PREGÃO PRESENCIAL N˚ 006/2020 - AVISO DE CANCELAMENTO A Prefeitura Municipal
de Aramari torna público o cancelamento do Pregão Presencial 006/2020 objetivando
Contratação de empresa no fornecimento de medicamentos, material penso e odontológico,
motivo: a pedido da Secretaria Municipal de Saúde tendo em vista que serão necessária
alterações no edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
CNPJ N: 13.195.862/0001-69

AVISO DE PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL N° 001/2020

O Município de Rafael Jambeiro/BA faz saber que realizará o processo seletivo emergencial nº
001/2020, objetivando a contratação e formação de cadastro de reserva de profissionais de nível
superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou
suspeitos de Coronavírus (COVID-19), bem como atendimento em leitos de retaguarda. Edital e
informações no site do diário oficial do município de Rafael Jambeiro-BA: www.rafaeljambeiro.
ba.gov.br e no e-mail: processoseletivopmrjcovid19@gmail.com. Ana Paula Sena Gomes de Assis
– Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020. O Município de Porto Seguro-BA, por
meio do pregoeiro designados nos autos do processo, comunica aos interessados que, em virtude da
necessidade de readequações no edital, procede com a REABERTURA DE PRAZO da presente licitação
designando nova data para o dia 21/05/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br.
Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e
23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 14h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406.
Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais
atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Hebert Jener Lima
Santos – Pregoeiro.

LEILÃO SOMENTE ONLINE 23 IMÓVEIS
FECHAMENTO: 21/05/2020 a partir das 10h00

Imóveis localizados em:
BA GO MG MS PA PR RJ SP

Apartamentos • Áreas rurais
Casas • Imóvel comercial • Terrenos

LOTE 01 - CAMAÇARI/BA
TERRENO C/ 560,00m²
(Lote de terreno designado pelo nº 43 da Qd. VIII)
Estrada do Côco, Km 27,5 - Distrito de Abrantes
LOTEAMENTO JARDIM DAS MANGABEIRAS
Lance Mínimo: R$ 35.000,00
Lances "on-line", condições de venda e
pagamento, fotos consulte site do leiloeiro.
Mais informações: www.banco.bradesco/leiloes

aÀ vista com
10% de desconto

LOTE 02 - TEIXEIRA DE FREITAS/BA
APARTAMENTO Nº 304, C/ 01 VAGA DE GARAGEM
Rua Stanislau Ponte Preta, 327 - Cond. Estância Ville
Residencial. Torre Salmão, vaga descoberta
BAIRRO ESTÂNCIA BIQUINE
Área privativa: 47,06m²
Lance Mínimo: R$ 40.000,00
(11) 3117.1001 | imoveis@freitasleiloeiro.com.br
Sergio Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial - JUCESP 316
www.freitasleiloeiro.com.br

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS
DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 02/2020 - (SETRE / SUDESB)

A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do Covid-19, comunica aos
interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço. Objeto: Construção de quadra poliesportiva no município de Riacho de Santana/BA, conforme
Contrato de Repasse nº 276.290-36/2008. Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência, a
ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa
pertencente a plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta
pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/
sessao-virtual>. Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar
os envelopes de proposta e habilitação, lacrados, na forma descrita no instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, com data e horário limite para o
recebimento até às 12h do dia 19/05/2020. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso
de recebimento para a Comissão de Licitação-COPEL, para o seguinte endereço Av. Professor Pinto de Aguiar, s/n, Pituaçu (Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu), Salvador/BA. O
Edital poderá ser obtido através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Informações poderão ser
obtidas através dos tels. (71) 3103-0918/0919 ou 3116-9113 ou e-mail < copel.sudesb@
sudesb.ba.gov.br. Salvador-Ba, 06/05/2020 – Arlene Barreto - Presidente da Comissão.

SUDESB
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Trump afirma
que pandemia
é pior que o 11
de Setembro

Cientistas
encontram
coronavírus
em sêmen
FRANCE PRESSE
Washington, EUA

FRANCE PRESSE
Washington, Estados Unidos

Cientistas chineses detectaram coronavírus no
sêmen de infectados,
mas ainda não se sabe se
a Covid-19 pode ser transmitida sexualmente, de
acordo com uma pesquisa publicada ontem.
O estudo, divulgado
pela revista médica Jama
Network
Open,
baseou-se em um pequeno
número de pacientes de
um hospital na China.
A Covid-19 é transmitida através de gotículas
respiratórias ou contato
direto. O vírus também
foi detectado na saliva,
na urina e nas fezes.
Pesquisadores do Hospital
Municipal
Shangqiu, na província
de Henan, realizaram este trabalho para determinar se o vírus poderia ser
encontrado no sêmen.
Testes foram realizados com 38 pacientes
com Covid-19, com idades entre 15 e 50 anos.
O material genético
do vírus foi encontrado
no sêmen de seis pacientes. Quatro estavam
no “estágio agudo da infecção” e dois “em recuperação”.

Donald Trump disse ontem
que o coronavírus foi pior
para os Estados Unidos do
que os ataques do 11 de Setembro e mais uma vez culpou a China pela pandemia,
cujo controle na Europa começa a se manifestar. “Este
é realmente o pior ataque
que já tivemos”, disse o presidente dos Estados Unidos
na Casa Branca.
Para o presidente americano, Donald Trump, a crise
desatada pelo coronavírus é
“pior” que o ataque-surpresa do Japão em 1941 contra a
base militar de Pearl Harbor,
no Havaí, e “pior que o World
Trade Center”, em alusão aos
atentados de 11 de setembro
de 2001. “Isto não deveria ter
acontecido”, acrescentou.
China e Estados Unidos
travam uma guerra dialética
sobre
a
origem
do
Sars-CoV-2 (vírus causador
da Covid-19).
O chefe da diplomacia
americana, Mike Pompeo,
reiterou que dispõe de “provas significativas” de que o
patógeno escapou de um laboratório em Wuhan, região
central da China, apesar de
ter admitido que não tem “a
certeza” de que tenha ocorrido assim.
Pequim reagiu assegurando que o secretário de Estado
americano não pode apresentar nenhuma prova “porque não tem nenhuma”, afirmou uma porta-voz do ministério das Relações Exteriores. “Não temos tempo a
perder,jáqueéprecisosalvar
vidas”, advertiu Chen Xu.

Proteção

Os autores do estudo enfatizaram que o estudo
foi “limitado pela amostra reduzida” de pacientes e que mais pesquisas
são necessárias para determinar se a doença pode ser transmitida sexualmente.
“Se for possível provar
que o Sars-CoV-2 pode
ser transmitido sexualmente em estudos futuros, a transmissão sexual pode ser uma parte
crucial da prevenção”,
informou o relatório da
pesquisa.
“A abstinência (sexual)
e o uso de preservativo
podem ser consideradas
medidas preventivas para esses pacientes”, acrescentou.

Números no mundo

Desde que surgiu oficialmente em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, o
novo coronavírus causou a
morte de mais de 260 mil
pessoas no mundo.
Os Estados Unidos, país
mais atingido pela pandemia, já contabilizam 73.095
mortos, sendo que 2.037 falecimentos foram registrados entre a terça e esta quarta. A seguir estão a Grã-Bretanha (30.076 óbitos), Itália
(29.315) e Espanha (25.857) .

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONVITE Nº 30830844249.2020.CPL SFIEB.PP.0027.SESISE
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditorias
de Recertificação e Manutenção na NBR ISO 9001:2015.
Abertura: 15/05/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir de 08/05/2020, no site do Portal de Compras:
https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 08/05/2020
Comissão de Licitação

AVISO DE FÉRIAS
TEL CENTRO DE CONTATOS
A TEL Centro de Contatos solicita aos colaboradores
das filiais localizadas na Bahia que acessem a área
restrita do site da empresa: www.tel.inf.br - intranet
TEL - guia DP-RH - férias. Em caso de dúvida, consulte
o seu gestor.

