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PANDEMIA A média de infectados, agora em 9%, precisa cair para 5% ou 6%, afirma o governador

RUI PREVÊ COLAPSO EM MAIO
CASO CONTAMINAÇÃO NÃO CEDA

Elói Correa / GOVBA / Divulgação

BRUNO LUIZ

O governador da Bahia, Rui
Costa (PT), estima que o sistema de saúde estadual pode entrar em colapso entre
20 e 30 de maio, caso a taxa
atual de contaminação pelo
novo coronavírus não diminua. De acordo com ele, a
média de infectados está em
9%, mas precisa ser reduzida para algo entre 5% e 6%
para que a Bahia tenha condições de atender pacientes
mais graves em leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando a pandemia estiver mais próxima do
pico.
“Se nós mantivermos essa
taxa entre 9% e 10%, entre 20
e 30 de maio entraremos em
colapso na oferta de leitos de
UTI. Se eu conseguir montar
todas as UTIs que estão programadas, mesmo assim,
nós entraremos em colapso,
mantidas as atuais taxas. É
preciso reduzir isso para 5,
6% para termos condições
de dar atendimento médico
a quem precisar. Assim, a
gente consegue flexibilizar
as medidas restritivas”, afirmou o governador, em entrevista via live ao jornalista
Osvaldo Lyra, no programa
“A TARDE Conecta”, exibido
no Instagram do Grupo A
TARDE.
O governador não descartou tomar medidas mais
drásticas para municípios
do sul baiano, como Ilhéus e
Itabuna, onde a contaminação pela doença tem crescido a taxas de 20%, conforme o petista. A preocupação é de que o colapso na
região aconteça antes das

O governador
não descartou
tomar medidas
mais drásticas
para o sul
baiano, onde a
contaminação
tem crescido a
taxas de 20%

População deve
usar número
155 e aplicativo
Monitora
Covid-19 para
relatar suspeita
previsões feitas para todo o
estado. Por outro lado, disse
pensar na possibilidade de
flexibilizar regras de isolamento em cidades que não
tenham novos casos no período de 14 dias, como tem
feito ao sustar decretos de
suspensão de transporte intermunicipal nestas localidades.
Ele detalhou a estrutura
que está sendo montada no
interior do estado para atender pacientes com coronavírus. A criação de novos leitos, tanto clínicos quanto de
UTI, tem o objetivo de des-

Monitora Covid e 155
O governador Rui Costa ontem durante entrevista ao vivo concedida ao A TARDE

centralizar a assistência de
saúde, já que grande parte
das novas unidades deve ficar concentrada na capital
baiana. “Estamos distribuindo pelo estado essas
unidades de atendimento,
de acolhimento programando para o que pode acontecer em breve”, disse o petista.

Novos leitos

Segundo Rui, 48 leitos de UTI
devem ser montados no
Hospital Costa do Cacau, em
Ilhéus, onde o crescimento
de casos da doença preocu-

pa. Paulo Afonso e Bom Jesus
da Lapa também devem receber, cada, 20 unidades de
cuidados para pacientes
mais graves. Outros leitos de
UTI serão montados no Hospital Municipal de Teixeira
de Freitas, que será ampliado. O governo fará a contratação de leitos particulares em Ilhéus e Itabuna, cidade na qual o Hospital de
Base Luís Eduardo Magalhães pode ser reforçado
com quase 60 novas unidades, entre clínicas e de terapia intensiva. Municípios
como Camacan, Jequié e

Edvaldo Brito lamenta impasse
RAUL AGUILAR

Uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Geraldo Júnior (MDB), e o secretário de Gestão, Tiago
Dantas, na próxima semana, deve auxiliar na pacificação de uma divergência
que impediu a votação do
Projeto de Lei 71/2020, proposto pelo vereador Edvaldo
Brito (PSD), que prorroga o
prazo e fornece a possibilidade de parcelamento para o IPTU e demais tributos
municipais, relativos aos
meses de março e abril de
2020, que seriam pagos, se

comprovada ausência de
condições econômicas provocada pela pandemia, nos
meses de julho e setembro.
Brito lamenta que o projeto

PL PODERIA REDUZIR
INADIMPLÊNCIA
Edvaldo explica seu
projeto busca também
reduzir o índice de
inadimplência, que
segundo avalia, mantido
o atual calendário,
poderá aumentar

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA – nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará entre os dias 27/04/2020
até 31/12/2020 das 8h30 às 12h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), o
credenciamento de empresas na Chamada Pública nº 002/2020, cujo objeto é Credenciamento
de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no âmbito das unidades de
saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d’Ávila – Estado da Bahia. Os interessados
poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.
br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71)
3648-3503. Dias d’Ávila, 23 de abril de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO Nº 001/2020

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Mucugê - CONTRATO Nº 031/2020 - Contratada - MAXWELL DE NOVAIS
SANTOS- ME, CNPJ N.º 14.625.838/0001-85, VALOR: R$ 29.900,00(Vinte e nove mil e novecentos reais). LOTE:
01 e 02 - CONTRATO Nº 032/2020 - Contratada - DM IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ N.º 14.896.908/0001-30, VALOR: R$ 66.680,00(Setenta
e seis mil e seiscentos e oitenta reais). LOTES: 03 CONTRATO Nº 033/2020 - Contratada – ST COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ N.º 09.461.437/0001-05, VALOR: R$ 58.600,00(Cinquenta
e oito mil e seiscentos reais). LOTE: 4, 6 e 8 - CONTRATO Nº 034/2020 - Contratada – ELETROMED EIRELI EPP,
CNPJ N.º 26.483.355/0001-72, VALOR: R$ 129.000,00(Cento e vinte e nove mil reais). LOTES: 05 - CONTRATO
Nº 035/2020 - Contratada – SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ N.º
14.433.455/0001-05, VALOR: R$ 5.000,00(Cinco mil reais), LOTE: 7 - OBJETO: Fornecimento de equipamentos e
material permanente, para atender a demanda da municipalidade, em atendimento a Proposta 11398.359000/119001- Emenda Parlamentar nº 37950022- ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE-HOSPITAL AUGUSTA MEDRADO MATTOS, através de recursos específicos, conforme necessidade da
administração e os quantitativos e qualitativos descritos no edital, termo de referência: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 05.01 ATIVIDADE: 2035, 2047 e 2041; ELEMENTO: 44.90.52.00.00.00.00 - FONTE: 02 e 14
-VIGÊNCIA: 31/12/2020; DATA DA ASSINATURA: 23/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020. Objeto: Aquisição de dois veículos tipo passeio de 7 lugares, código do
Programa é 5500020190062 e do Convênio 887670/2019, no Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS,
do Ministério de Desenvolvimento Social. Início do recebimento das propostas: 06/05/2020 às 8h. Abertura
de propostas: 08/05/2020 às 9h. Sessão pública: 08/05/2020 às 11h. Licitação 812706. Modo de disputa:
aberto e fechado. Menor preço global. /////// PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020. Objeto: Aquisição de bens de
consumo (gêneros alimentícios, material de expediente, proteínas, higiene e limpeza), código do Programa
5500020190062 e o convênio 888272/2019, cadastrada no portal de convênios na plataforma MAIS BRASIL
(antigo SINCOV). Início do recebimento das propostas: 07/05/2020 às 8h. Abertura de propostas: 11/05/2020
às 9h. Sessão pública: 11/05/2020 às 13h. Licitação 812714. Modo de disputa: aberto e fechado. Menor
preço global. /////// PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020. Objeto: Aquisição de equipamento permanente, código do
Programa é 5500020190062 e do Convênio 887670/2019, no Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS,
do Ministério de Desenvolvimento Social. Início do recebimento das propostas: 06/05/2020 às 8h. Abertura
de propostas: 08/05/2020 às 9h. Sessão pública: 08/05/2020 às 13h. Licitação 812710. Modo de disputa:
aberto e fechado. Menor preço global. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario e www.licitacoes-e.com.
br. Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042. Jequié/Ba, 22
de abril de 2020. Odair José da S. Santana. Pregoeiro.

“Não queremos ver as
imagens que vemos nos Estados Unidos de caminhões
frigoríficos na porta dos
hospitais, como se fosse
uma linha de produção, de
corpos saindo dos hospitais
para os caminhões frigoríficos”, declarou o governador, ao defender também
que saúde e economia não
podem ser enxergadas como coisas antagônicas neste
momento. “Não acho que há
contradições. Países que enxergaram como contraditório cuidar de vidas e da economia viveram uma tragédia.”
O governo da Bahia vai
comprar 10 milhões de máscaras para distribuição aos
baianos. A medida é uma formadeajudarnocumprimento do decreto que obrigará o
uso do equipamento para todomundoquesairàsruas.Na
entrevista, Rui apelou novamente para que as pessoas
utilizem máscaras. “A máscara não evita a contaminação, não filtra o ar para evitar
ovírus.Oobjetivodamáscara
é de que ela seja uma barreira
mecânica para diminuir a
contaminação. A contaminação de quem usa máscaras é
muito menor”, disse.

ainda não tenha sido apreciado pelos vereadores. “Do
maior empresário ao mais
humilde habitantes de Salvador, ambos pagam IPTU, e teráquefazerisso,porexemplo,
agora, no dia 5 de Maio, chova
ou faça sol. E se nós estamos
em uma quarentena, muitas
pessoas sem receber dinheiro, porque fazem dinheiro na
medida em que vão à rua trabalhar; e não estão estão trabalhando. Como é, meu Deus,
que vão pagar o IPTU?”, questiona o parlamentar.

Imbróglio

O vereador Alexandre Aleluia (DEM), presidente da

Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), emitiu um parecer conjunto da CCJ e Comissão de Finanças e Orçamento sobre o PL 71/2020 no
qual alegou vício de iniciativa no projeto do vereador
do PSD, avaliando que o projeto só poderia ser protocolado na Casa pelo Executivo
Municipal.
Jurista e professor de Direito, o vereador Edvaldo
Brito avalia que o presidente
da CCJ cometeu um equívoco por conta de uma confusão terminológica entre
matéria tributária, orçamentária e financeira ao
emitir o parecer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

TOMADA DE PREÇOS 01/2020. PA 265/2020. Menor preço global. Objeto: pavimentação em paralelepípedo em diversas
ruas na Sede e Distritos de Gameleira e Lagoinha e aquisição e instalação de um Semi-Pórtico em estrutura metálica
que será localizado no acesso principal da cidade. Dia 11/05/2020 às 9h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/
portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Informações: na CPL, de 8 às 12h, Praça
Largo da Pátria, 132, tel. 7436202122. São Gabriel/Ba, 24/04/2020. Lijia Alves de O. Barreto. Presidente da COPEL.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, faz saber aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que foi apresentada para registro e posterior notificação ao interessado da carta a seguir
transcrita, o qual por não haver sido encontrado, fica por este edital NOTIFICADO de todo o teor da carta que lhe foi
endereçada, tudo conforme no Art. 160 da Lei 6.015/73.ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS; NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, BRASILIA, 13 DE ABRIL 2020. São Paulo, 05 de Dezembro de 2019. Ilmo(a) Sr(a): JA DE MELO
TRANSPORTES AV BRASIL, 642 – CIDADE NOVA ITABATAN – BA CEP: 45936-000. Na qualidade de procuradores da
(o)BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob n° 52.568.821/0001-22, com
sede no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, localizado na Vila Yara, na cidade de Osasco, Estado de
São Paulo, CEP; 06029-900, servimo-nos da presente para notifica-lo, nos termos do parágrafo 2° do artigo 2/ do
Decreto-lei 911/69, quando ao não pagamento dos débitos dos contratos de financiamento com garantia de alienação
fiduciária nr°s: 2046/073, 2053/105 E 9540/097 referentes às prestações vencidas de 10/02/2019 à 10/12/2019. Assim,
solicitamos que o pagamento do débito, ora apontado seja efetuado dentro do prazo improrrogável de 03 (três) dias
corridos, a contar do recebimento desta, sob pena de V Sa ser constituído em mora, ensejando o vencimento antecipado
de toda a dívida vincenda, conforme contrato firmado, além de providências para o apontamento de débitos junto aos
órgão de proteção ao crédito, e tomada das medidas judiciais cabíveis, nos termos do artigo 3/ do Decreto-lei 911/69,
com a atual redação dada pelo artigo 56 da Lei 10.931/04. O pagamento deverá ser efetuado junto ao escritório dos
patronos do credor, na M.L. Gomes Advogados associados, na Alameda Ásia, 42, Térreo, Polo Empresarial Tamboré,
Santana de Parnaíba – SP. Para orientação sobre formas de pagamento à distância, colocamos, desde já, a sua
disposição o fone: 08008810202. Na hipótese de V. Sas., haver efetuado o pagamento da mencionada dívida antes do
recebimento desta notificação, fineza desconsiderá-la. Prevalecendo, todavia, nossa solicitação no sentido de entrar
em contato conosco, pelo fone acima, para que possamos estar sendo efetuando o acerto de controles, pelo que
antecipadamente agradecemos. Sem mais, atenciosamente M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS Maria Lucilia
Gomes OAB/SP 84.206 M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 02.906.123/0001-11 ALAMEDA ASIA, 42,
TÉRREO, POLO EMPRESARIAL TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA – SP, CEP: 06543-312. Foi apresentada para
registro em 28/02/2020, Selo Digital: TJDFT20200220033133YZQI e microfilmada sob o nº 0004454994
respectivamente. Eu, Jessé PereiraAlves, o fiz digitar. 40 L.A.
K-24/04

Caetité também terão a
quantidade de leitos ampliada.
Rui voltou a defender as
medidas de isolamento social para todos os grupos e
pregou que esta é a principal
maneira de evitar uma “tragédia”, como tem acontecido nos Estados Unidos, e em
Manaus (AM), no Brasil, onde pessoas têm morrido em
casa por falta de atendimento e a prefeitura está abrindo
valas comuns para enterrar
vítimas do coronavírus, por
falta de vagas em cemitérios.

O governador também reforçou o pedido para que a
população faça uso do Disque Coronavírus 155 para reportar sintomas a médicos,
bem como baixe o aplicativo
Monitora Covid-19. As duas
ferramentas contribuem no
monitoramento de casos
suspeitos, ajudando a orientar as ações da Vigilância Sanitária.
O governador afirmou ter
“inveja” da forma como o
governo federal de outros
países tem atuado na pandemia, em relação ao Brasil.
Rui voltou a cobrar mais
ações da União e a pedir que
o Ministério da Saúde credencie hospitais baianos para recebimento de recursos
federais.

TSE: 2,5 mi de eleitores sem
biometria poderão votar
DA REDAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta
quarta-feira, que o cancelamento de 2,5 milhões de títulos de pessoas que não
compareceram para realizar
a biometria será suspenso.
As informações são da Agência Brasil.
A decisão de suspender o
cancelamento veio devido à
pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento para evitar o avanço da doença. Contribuindo
com o número o baixo número de cadastros. Portanto

os eleitores que não realizaram o processo de cadastramento biométrico poderão votar nas eleições previstas para o mês de outubro.

Suspensão cancelada

De acordo com o TSE, 11 estados tiveram a suspensão
cancelada. Problemas com
documentos deverão ser resolvidos após o período eleitoral. A previsão é que 146
milhões de brasileiros estejam aptos para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no dia 4 de outubro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. PA 26/2020. Menor preço. Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar. Dia 08/05/2020
às 9h. Informações: na CPL, tel. 7436491201. Uibaí/Ba, 24/04/2020. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos
comunica aos interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado. 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 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406. Editais e eventuais alterações disponíveis no
endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/
ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020-RP: Data de abertura 07/05/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preços para aquisição dos Colchonetes para Repouso- Confeccionado
em espuma flexível de poliuretano para uso infantil, revestido em Korino impermeável cor Azul e resistente para
atender as demandas das Creches do Município de Porto Seguro-BA. Hebert Jener Lima Santos – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020-RP: Data de abertura 07/05/2020, às 14h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços dedetização, desratização e descupinização, a serem executados nas áreas internas e
externas das unidades da prefeitura municipal de porto seguro. Hebert Jener Lima Santos – Pregoeiro.
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020: Data de abertura 12/05/2020, às 09h. Objeto: Contratação de empresa
especializada para manutenção dos equipamentos públicos da Secretaria de Educação do Município de Porto
Seguro-BA. Rilei M. Ribeiro – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE JULGAMENTO DAS NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP Nº 001/2020.

A COPEL, torna público, o JULGAMENTO DAS NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS da TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de
Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Implantação do Vão
Central da Passarela das Flores, Localizada no KM 3,5, Centro no Município de Lauro de Freitas/BA.
Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD anexo no Edital. Após a análise das Propostas de
Preços, a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiu Relatório Técnico considerando
CLASSIFICADAS as Propostas de Preços das empresas: OZ Construtora Ltda. - EPP, MP2 Construções
Eireli e Pavloc Construções e Locação de Máquinas Ltda. - ME e DESCLASSIFICADA a Proposta de
Preço da empresa Ekitak Construção e Pavimentação Ltda. - EPP. O inteiro teor do Relatório Técnico
se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: 3288-8792 ou
via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público,
conforme determinação contida na Portaria SECAD nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade
com os Decretos já publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação.
Lauro de Freitas, 23 de abril de 2020.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PE Nº 014/2020/SMS

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 014/2020/SMS. Objeto: Registro de Preços
para Aquisição de Feno e Ração para alimentação dos animais mantidos no CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOZES de Lauro de Freitas do CCZ/LF para atender as demandas das unidades de Saúde do Município de
Lauro de Freitas/BA, Abertura de Proposta: 11/05/2020, às 09 horas, Disputa: 11/05/2020, às 10 horas e 30
minutos (Horário de Brasília). O Edital encontra-se: http://www.licitações-e.ba.gov.br. Ou http://transparencia.
laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais Tel.: (71) 3369-9911. Lauro de Freitas, 23/04/2020,
Denise de Sousa Alves - Pregoeira/SESA.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02,
Lei nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 127/2020, Processo nº 23.997/2019, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES, ACOMPANHANTES,
SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA A REDE
MUNICIPAL, SOB GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, que
fica programada o início do recebimento das propostas a partir das 8h do
dia 07/05/2020 até as 9h do dia 08/05/2020, às 9h (abertura de
propostas) e às 10h (Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: horário de
Brasília. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços
eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 17 de abril de 2020. José Egídio de Santana – Presidente
COPEL/SMS.

