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COVID-19 No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, país já acumula 1.706 óbitos

RITMO ACELERADO: BRASIL SOMA
3.058 CASOS E 204 MORTES EM 24H
Sílvio Ávila / AFP

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O Brasil bateu recorde de casos confirmados de Covid-19
em um dia. De acordo com a
atualização dos números divulgada pelo Ministério da
Saúde, ontem foram registrados 3.058 casos de infecção pelo novo coronavírus,
totalizando 28.320. O número de mortes em 24 horas foi
de 204, totalizando 1.736 óbitos em todo o país.
O aumento no número de
casos foi de 12% em relação
ao dia de anteontem, quando foram contabilizados
25.262, e de 27% em relação
a segunda-feira (13), quando
o balanço do Ministério da
Saúde indicava 22.169 pessoas infectadas.
Já o número de óbitos subiu 13% em relação a anteontem, quando o país contabilizava 1.532 mortes. Na
comparação com segunda-feira, quando eram 1.223
óbitos, representou uma
elevação de 42%.
O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, participou de entrevista coletiva ao
ladodeoutrosrepresentantes
da pasta para falar sobre as
ações de enfrentamento e detalhar os dados da doença.

Números nos estados

São Paulo concentra o maior
número de óbitos (778), com
três vezes o número do segundo colocado, o Rio de Janeiro (265), seguidos por Pernambuco (143), Ceará (116) e
Amazonas (106).
Além disso, foram registradas mortes no Paraná (38),
Maranhão (34), Minas Gerais

reram,73%possuíamalguma
doença, condição denominada pelos médicos de “fator de
risco”. Do total de mortos, 502
tinham algum problema no
coração, 508 estavam com
diabetes, 152 apresentavam
alguma complicação respiratória (pneumopatia) e 119
possuíam alguma condição
neurológica.
As hospitalizações em razão da Covid-19 chegaram a
6.634. Segundo o Ministério
da Saúde, 21.746 pessoas
hospitalizadas com síndrome aguda respiratória grave
(SRAG) ainda estão tendo a
causa investigada. Outras
13.232 possuem essa condição, em uma categoria definida pelo ministério como
“SRAG não especificado”.

Equipamentos
Brasil já conta com 28.320 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus

São Paulo
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maior número
de óbitos (778),
com três vezes
o número do
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colocado, o Rio
de Janeiro (265),
seguidos por
Pernambuco

(30), Santa Catarina (28), Bahia (27), Pará (21), Paraíba (21),
Rio Grande do Norte (19), Rio
Grande do Sul (19), Espírito
Santo (18), Distrito Federal
(17), Goiás (15), Piauí (oito),
Amapá (sete), Alagoas (cinco), Sergipe (quatro), Mato
Grosso do Sul (quatro), Mato
Grosso (quatro), Acre (três),
Roraima (três), Rondônia
(duas) e Tocantins (uma).
A taxa de letalidade do
país ficou em 6,1%, mesmo
índice registrado ontem.
Nas palavras do ministro
Luiz Henrique Mandetta, “o
vírus está escrevendo sua
história natural. Está conhecendo a sociedade brasileira

e a sociedade brasileira está
conhecendo esse vírus”. Mas
ele avalia como positivo o
isolamento social no Brasil
para evitar a disseminação,
mas ponderou que “alguns
acham que foi exagero”.

Perfil das vítimas

Em relação ao perfil das vítimas dos óbitos em decorrência da Covid-19, 60% são
homens e 40%, mulheres.
Pessoas acima de 60 anos
representam 73%. A participação dessa faixa etária,
considerada de risco, diminui. Há duas semanas era de
cerca de 90%.
Entre as pessoas que mor-

O ministro Mandetta comentou ainda as dificuldades no abastecimento de
equipamentos de proteção
individual e de aparelhos como ventiladores e respiradores. Ele voltou a reclamar
do fato de que o maior fornecedor de insumos, a China, fechou as exportações
durante fevereiro e boa parte do mês de março.
Mandetta acrescentou que
já foram realizados diversos
repasses a estados e municípios e que linhas de pesquisa sobre formas de tratamento estão sendo financiadas e em andamento.
Sobre a previsão para os
próximos meses, o ministro
ponderou que as autoridades ainda estão “conhecendo o vírus” e que a resposta
não vai extinguir a pandemia “da noite para o dia”.
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Marcos Pontes
fala sobre as
pesquisas
brasileiras
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos
Pontes, participou ontem de
coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. O ministro
falou sobre o pesquisa brasileira em busca de soluções
de combate ao novo coronavírus.
Uma das linhas de pesquisa que conta com investimento do ministério está relacionada à vacina BCG, usada contra a tuberculose. Para
essa pesquisa, o ministério
repassou R$ 600 mil que devem ser investidos em estudos clínicos. A intenção é
testar se vacinados são mais
resistentes ao coronavírus.
A BCG é aplicada logo no
nascimento para prevenir
formas graves de tuberculose em crianças. Entretanto
alguns dados recentes têm
demonstrado que países
que mantêm o uso da BCG
apresentaram menores proporções de Covid-19 em
comparação com países que
suspenderam o uso da vacina, como, por exemplo, os
EUA, a Espanha e a Itália.
Outra pesquisa em andamento foi aprovada recentemente pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança (CTNBio), ligada ao
MCTIC. O estudo busca uma
vacina contra o novo coronavírus e é realizado pelo
Centro de Pesquisa René Rachou – Fiocruz. Para realização do estudo, os cientistas
irão manipular o vírus influenza com proteínas do vírus Sars-CoV2 (Covid-19) para o desenvolvimento da vacina para dupla prevenção
da gripe sazonal e Covid-19.

Vaticano anuncia corte de gastos e Pandemia segue sem dar trégua
prepara-se para o pós-coronavírus na França e no Reino Unido
FRANCE PRESSE
Cidade do Vaticano, Santa Sé

O Vaticano prepara cortes de
gastos devido ao fechamento, no começo de março, de
suaprincipalfontedereceita,
os museus, em consequência
da pandemia de coronavírus,
publicou ontem o jornal italiano Il Fato Quotidiano.
“Sem dinheiro, não há missa cantada”, diz o vaticanista
Francesco Grana, do jornal,
para explicar as medidas
drásticas que o Vaticano estuda para encarar o pós-coronavírus. O fechamento dos
museus foi prorrogado até 3

de maio e contempla a Praça
e a Basílica de São Pedro.
No documento, elaborado
pelo presidente do Governo
da Cidade do Vaticano, cardeal Giuseppe Bertello, e ao
qual o jornal italiano teve
acesso, o Vaticano prepara-se para “cortar gastos,
suspender promoções e cancelar consultorias”, embora
assegure que deseja manter
o número de funcionários,
bem como o pagamento de
seus salários.
Além do papa, residem no
Vaticano cerca de 70 cardeais, o papa emérito, Bento
XVI, 300 membros do corpo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
TOMADA DE PREÇO 01/2020. Menor preço. Objeto: Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial
no Bairro Jardim Alvorada (Ruas Prof. Norberto Alves Vieira, Viela A, Viela B e Rua B). Dia 04/05/2020 às 9h.
Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/Ba, 16/04/2020. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
PREGÃO PRESENCIAL SRP 13/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Dia 30/04/2020 às 9h. Menor
preço por lote. Informações/Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Morro do Chapéu/Ba, 16/04/2020.
Anselmo Luiz Góes da Silva. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 04/2020. Objeto: reforma estádio municipal Adolfo Arcanjo, Convênio 001/2020
celebrado entre a SUDESB e PMNR. Menor preço global. Dia 04/05/2020 às 9h. Informações: de 8 às 12h, na
CPL. Nova Redenção/Ba, 16/04/2020. João Célio Oliveira Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020: O Município de
Porto Seguro/BA, por seu Pregoeiro, COMUNICA aos interessados, que a publicação efetivada referente
ao aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 016/2020, nas edições do dia 14/04/2020, do Diário
Oficial do Município “Edicão 4.284 — Ano 2, página 03”, Diário Oficial do Estado da Bahia “ANO CIV
- No 22.881”, Diário Oficial da União “Seção 3, ISSN 1677-7069 Nº 71” e Jornal A Tarde, devem ser
desconsiderada para todos os efeitos, por ter sido efetivada de forma equivocada. Porto Seguro-BA, 15
de abril de 2020. Rilei M. Ribeiro / Pregoeiro.

AGROPASTORIL VILA REAL S.A.

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
C.N.P.J. (MF) nº 14.800.528/0001-50 - NIRE 29300067512

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na sede
social desta empresa, na Fazenda Maria Bonita, s/n - Dário Meira - Bahia, às 09:00 horas do
dia 30 de abril de 2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação
e aprovação das contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Aprovação da destinação
do resultado do exercício. Dário Meira, 14 de abril de 2020. Conselho de Administração.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30843292.2020.CPL SFIEB.PP.0023.SESIFS

Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de preço global, para reforma no
telhado e nas instalações internas do espaço cultural para a unidade SESI Feira de Santana.
Abertura: 04/05/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 16/04/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.
fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 16/04/2020
Comissão de Licitação

diplomático, 50 padres e religiosas, membros da Guarda Suíça e cerca de 50 funcionários e suas famílias.
Entre as medidas que serão
tomadasestãoocancelamento de conferências, exposições e congressos programados para 2020, bem como todas as viagens de trabalho e
investimentos imobiliários.
A pedido do papa, foi criada uma comissão de especialistas para desenvolver
respostas “eficazes e criativas” para enfrentar os desafios que o novo coronavírus representa em nível
mundial.

FRANCE PRESSE

A epidemia de coronavírus
causou pelo menos 17.167
mortes desde o começo de
marçonaFrança,10.643delas
em hospitais, de acordo com
o balanço oficial estabelecido
ontem pelo diretor-geral de
Saúde, Jérôme Salomon.
Pela primeira vez desde o
início da epidemia, o número de pacientes internados
caiu, graças a “numerosas
altas hospitalares”, explicou
Salomon. Ontem havia “513
pessoas hospitalizadas a
menos” do que na véspera,
segundo ele.

A França se encontra em
um “platô” em relação ao
quadro epidemiológico do
novo coronavírus, embora
esta situação estável continue sendo “muito alta” em
relação às infecções.
O Ministério da Defesa do
país anunciou que mais de
umterçodatripulaçãodoporta-aviões Charles de Gaulle
testou positivo para a Covid-19. “Em 14 de abril, 1.767
marinheiros foram testados e
668 deram positivo”.

Reino Unido

O Reino Unido registrou ontem 761 mortes pelo corona-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2020. Processo licitatório 41/2020. Menor preço global por lote. Dia
29/04/2020 às 10h. Objeto: fornecimento de medicamentos básicos e não básicos. ///////////////// PREGÃO
PRESENCIAL SRP 05/2020. Processo licitatório 53/2020. Menor preço global. Dia 30/04/2020 às 9h. Objeto:
serviços de manutenção preventiva e corretiva e no fornecimento de peças originais/genuínas e serviços de
chaparia, pintura, fibra, capotaria e elétrica, para veículos automotores pesados. Editais: www.licitacoes-e.com.
br e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 14/04/2020.
Joseval Silva de Argolo Azevedo. Pregoeiro.

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

vírus durante as últimas 24
horas, um balanço levemente
inferior ao da véspera (778
mortos)equedeixaem12.868
o total de vítimas fatais. O
número de pessoas infectadas alcançou 98.476, um aumento de 4.605, segundo o
Ministério da Saúde.
Os dados publicados diariamente pelas autoridades
de saúde britânicas incluem
apenas as mortes em hospitais de pacientes que apresentaram resultado positivo
no diagnóstico, mas não consideram os óbitos em casas
de repouso, o que atenua o
impacto real da pandemia.

CNPJ N: 13.672.605/0001-70

PREGÃO PRESENCIAL

O pregoeiro Oficial do Município de Una-BA, torna público o aviso do PP 022/2020, para o Sistema de
Registro de Preços, visando aquisição de diversos materiais de construção para serem utilizados na
manutenção das atividades de urbanização da Secretaria de Governo, Administração e Planejamento,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de
Educação deste município. Data: 30/04/2020 - horário: 08:00hrs. - Informações: licitações@una.
ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio Cézar Oliveira
Santos – Pregoeiro Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO

O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do PE 004/2020 -PA-056/2020, no dia 30 de
abril de 2020, às 10:00hs. Tendo por Objeto. Aquisição de Medicamentos; Material Penso; Material
Odontológico e Material Fisioterápico, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de SaúdeItacaré/Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Interessados deverão retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br, . Informações através do e-mail.
Itacaré.licitacoes@gmail.com. Itacaré, 15/04/2020. Jocélia Soares de Araújo, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO-RDC Nº 001/2020
A CPL realizará licitação na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC nº 001/2020, PA:
046/2020, Tipo: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Objeto: Construção de escola de um pavimento com 12 salas
de aula, a ser implantada em Castro Alves/BA, através de convênio com FNDE, Processo nº 23400.001037/201885
ID 3068827. Abertura: às 09:00h dia 13/05/2020 na sala da COPEL na PMCA - Ba, Praça da Liberdade, 376, Centro.
Os interessados poderão obter o Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 15 de
Abril de 2020.Naiane Souza Presidente Da Comissão De Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
O PRESIDENTE DA CPL torna público, a quem possa interessar, que no dia 04/05/2020 às 09:00h
será realizado Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 006/2020, do tipo
Menor Preço, no Auditório do Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº.
8.666/93, tendo como objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil,
para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PROFUNDA NO DISTRITO DE PIRAJUÍA:
1º, 2º E 3º TRAVESSA DA RUA SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE/BAHIA. O Edital
completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes
ou solicitado através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, a partir do dia 17/04/2020, inclusive, no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações
(75) 3642-2112. Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 15/04/2020.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 020/2020
A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 020/2020 PA nº 045/2020, Tipo: Menor PREÇO GLOBAL. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ENGENHARIA CIVIL E GESTÃO DE CONVÊNIOS RELATIVOS A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA
ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA. Abertura: às 09h do dia 04/05/2020 e na sala da
COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves –
BA, 16/04/2020. Naiane Souza Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020/SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA torna público para conhecimento dos
interessados a publicação da seguinte licitação na modalidade: PREGÃO ELETRONICO
nº. 006/2020/SRP, que tem por objeto: Locação de caminhão pipa e máquinas pesadas,
com condutor, para atender necessidades do Município de Aratuípe, mediante Sistema
de Registro de Preços, no dia 29/04/2020, HORÁRIO: 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: WWW.
LICITACOES-E.COM.BR. Poderá ser solicitado edital e informações sobre a licitação acima
através do e-mail: aratuipelicita@gmail.com. Telefone: (075) 3647-2110. Publicação na
íntegra: http://www.aratuipe.ba.io.org.br/acessoainformacao. Aratuípe - BA, 15 de abril de
2020. LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Coordenação Central de Licitação da SAEB avisa aos interessados que fará realizar licitações na modalidade
Pregão Eletrônico, abaixo discriminadas:
PE Nº

Nº BB

ABERTURA/HORA

OBJETO/FAMÍLIA/PREGOEIRO(A)

023/2020

810434

30/04/2020 às
Registro de Preços de Material de Segurança para
14:00h (Horário de Brasília) Feira de Santana e Região - Famílias(s): 42.40 –
Rubia Mota Freitas.

024/2020

810864

04/05/2020 às
Registro de Preços de Material de Limpeza e
14:00h (Horário de Brasília) Uso Pessoal para Feira de Santana e Região
- Famílias(s): 68.10; 68.40; 79.30 e 85.10 Rosilene Brito dos Anjos.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos pelos portais: www.
comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou na SAEB sito à 2ª Avenida nº 200 – sala
101, CEP: 41.745-003, CAB, Salvador-Ba, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min.
Telefone: (71) 3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.

SAEB

