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COVID-19Medida restritiva inclui a interdição do trecho da orla na região que lidera número de casos confirmados

PREFEITURA FECHARÁ COMÉRCIO DA
PITUBA POR SETE DIAS AMANHÃ
Adilton Venegeroles/Ag. A Tarde

PEDRO MORAES*

Visando combater a proliferação da Covid-19 na capital
baiana, a prefeitura anunciou, na manhã de ontem,
novas medidas restritivas
na Pituba, bairro com mais
casos notificados do coronavírus, e Costa Azul. As restrições, que incluem a interdição da orla e o fechamento
do comércio de rua por sete
dias, começam a valer amanhã. O prazo poderá ser
prorrogado.
Funcionarão apenas os
serviços essenciais, como
supermercados, farmácias,
bancos e lotéricas. “O transporte ainda não foi restringido, mas tivemos um aumento de 85% no fluxo de
veículos na Pituba, onde há
77 casos. Então, sem mudança de trânsito, sem restrição
na mobilidade, mas vamos
promover fechamento da
orla”, explicou ACM Neto.
A medida mais incisiva na
região também atinge a orla
do Costa Azul, envolvendo o
trecho entre a piscina olímpica e o Centro de Convenções, na Boca do Rio.
Diante da movimentação
acima do ideal para o atual
cenário de pandemia instalado na cidade, outras localidades como a Av. Joana Angélica, a região de Platafor-

Por enquanto, apesar do aumento do fluxo de veículos, tráfego na Pituba permanecerá inalterado
ma, no subúrbio ferroviário
e o bairro da Boca do Rio,
incorporadas nas medidas
de combate à disseminação
do vírus tiveram restrições
implementadas ontem.
O bairro de Plataforma, no
LargodoLuso,ocomércioformal e informal foi completamente fechado, não havendo interdição de trânsito.
Na Boca do Rio, a restrição

ocorre na Rua Hélio Machado e a Av. Joana Angélica sofreu interdição de acesso, sobretudo de veículos, que não
podem circular de 7h às 19h,
com exceção de automóveis
de moradores que devem
apresentar comprovante de
residência.
Em Nazaré, a grande movimentação de pessoas deu
lugar ao monitoramentodo

bloqueio do trânsito e fechamento das ruas, tanto para
pulverização quanto para o
controle de uma nova formação de casos da doença.
“A partir do êxito dessa
operação, que poderá ser estendida a outros bairros da
cidade, vai nos permitir diminuir a taxa de transmissão e evitar a adoção do lockdown, ou seja, a determi-
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Fábrica de respiradores
aguarda aval da Anvisa
RODRIGO AGUIAR

Com uma das piores distribuições de respiradores do
país antes da pandemia do
novo coronavírus, sem
apoio recente do Ministério
da Saúde para a aquisição de
equipamentos e já com duas
grandes compras canceladas, a Bahia aguarda aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para assinar o protocolo de intenções com a empresa Biogeoenergy, que
montará no estado uma fábrica para produção de ventiladores pulmonares.
O anúncio foi feito, ontem, pelo vice-governador e
secretário estadual de Desenvolvimento Econômico,
João Leão, em entrevista ao
“A Tarde Conecta”. O governo
chegou a informar anteriormente que o negócio seria
selado ontem mesmo com a
empresa, que tem capacidade diária de montar 100 ventiladores pulmonare.
Já o governador Rui Costa

voltou a reclamar da dificuldade em conseguir respiradores no mercado internacional. "A humanidade
aproveita a oportunidade
para ganhar dinheiro. O que
a gente percebe é que as tradings, os atravessadores,
compram tudo no mundo e
a produção dos meses seguintes. Virou o elemento
mais difícil de adquirir".
Conforme dados divulgados na última semana pelo
IBGE, a Bahia tinha, em 2019,
20 respiradores para cada
100 mil habitantes, o que
colocava o estado empatado
com o Amazonas e à frente
apenas de oito unidades da
Federação (Tocantins, Roraima, Pará, Acre, Alagoas, Maranhão, Piauí e Amapá).
Consultada sobre o número atual de respiradores da
Bahia, a Secretaria de Saúde
do Estado (Sesab) não se manifestou até o fechamento
desta edição. Na última semana, foi anunciado o segundo cancelamento de um
grande lote de ventiladores

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 770/2020. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para realização de obras de engenharia, visando a execução de pavimentação em paralelepípedo em Via
Pública no Povoado de João Vaz, Município de Rio de Contas/BA, conforme Termo de Convênio SICONV nº 882994/2019,
Processo nº 59336.000569/2019-44, celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e o município
de Rio de Contas – BA. Abertura: 29.05.2020, às 09:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no
endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Índira Lêives de S. Aranha – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIAPL DE RUY BARBOSA
Retificação do aviso da Tomada de Preço 02/2020; Onde se lê: Menor preço. Leia se: Menor preço
por lote. Objeto: reforma de praças. Dia: 25/05/2020. /////////// PREGÃO PRESENCIAL 14/2020.
Menor preço por item. Objeto: fornecimento de urnas funerarias e translado. Dia 26/05/2020 às
8:30h. Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/Ba, 12/05/2020. Luís Claudio M. Pires. Prefeito.

nação de todos recolhidos
em casa. E, para que essa medida tenha êxito, é necessária a colaboração de cada
cidadão”, explicou o prefeito que acompanhou junto ao
vice-prefeito, Bruno Reis, o
início da operação conjunta
com outros órgãos.
Para Eunice Oliveira, 56
anos, moradora da Av. Joana
Angélica, as medidas impos-

tas são importantes para
que as pessoas sejam preservadas e o número de casos não cresça.
“Ficava com muito receio
de ver tanta gente na rua,
andando para lá e para cá,
com gente tossindo, espirrando, falando, o que poderia ajudar ainda mais no
contágio. Com essa medida,
as pessoas serão mais preservadas”, afirmou.
Além da adoção das providências citadas anteriormente, a gestão municipal
vai desenvolver ações nos locais inseridos no plano de
restrições.
Distribuição de máscaras
à comunidade, aplicação de
testes rápidos em estabelecimentos fixos, averiguação
de temperatura são exemplos dessas ações. Para os
ambulantes e feirantes dessas regiões serão disponibilizadas cestas básicas, através da Secretaria Municipal
de Ordem Pública (Semop).
O benefício engloba também os trabalhadores que
estiveram recebendo outras
bonificações dos governos
federal, estadual e municipal, como é o caso do benefício emergencial de R$
600 da União.
*SOB A SUPERVISÃO DA EDITORA
KENNA MARTINS

MP fiscaliza
aplicação de
recursos
em obras
DA REDAÇÃO

Estado já teve duas grandes compras de aquisição de equipamentos canceladas

pulmonares comprados pelo governo da Bahia.
No início de abril, um lote
com 600 respiradores adquiridos pelo Consórcio
Nordeste foi interceptado
no aeroporto de Miami, nos
Estados Unidos. Ainda segundo o titular da Sesab,
uma carga de respiradores
alemães, vinda da Inglater-

ra, é aguardada esta semana
com 350 para a Bahia.
A dificuldade também foi
exposta pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, em reunião
com os governadores do Nordeste no dia 29 de abril. Teich
cancelou, no final de abril,
uma compra de 15 mil respiradores chineses, após o
fornecedor informar que não

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
PREGÃO PRESENCIAL SRP 14/2020. Objeto: serviço de perfuração e manutenção de poços tubulares profundos (Poços Artesianos). Dia 22/05/2020 às 9h. Menor preço por lote. Informações/Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.
br/. Morro do Chapéu/Ba, 12/05/2020. Anselmo Luis Góes da Silva. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
1º aditamento ao contrato 104/19, firmado em 23/05/19, com a empresa Comercial de Alimentos MM LTDA, CNPJ
05.513.902/0001-45. Objeto: acréscimo de 15,00% no valor original do contrato, que versa sobre a aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis. Valor: R$ 129.814,58. Assinatura: 13/04/2020. Terra Nova/Ba, 12/05/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
TOMADA DE PREÇOS TP02/2020. Dia 27/05/2020 às 9h. Objeto: recuperação de estrada vicinais, na zona rural.
Edital: na CPL, Praça Benedito Mina, 629, tel. 7533432161. Edital/demais atos: www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br.
Bonito/Ba, 07/05/2020. Lailton Barboza Teles. Presidente da CPL.

conseguiria entregar, segundo o ministério. Para suprir a
necessidade, a pasta informouinvestimentodeR$658,5
milhões, com a assinatura de
contratos com as empresas
brasileiras Magnamed, Intermed e KTK para 14,1 mil respiradores em três meses. "A
distribuição dos equipamentos tem ocorrido conforme a
capacidade de produção",
afirmou a pasta, em nota.
Segundo o MS, foram distribuídos, até a última semana, 487 ventiladores pulmonares para o Ceará (75), Paraíba (20), Pernambuco (50),
Amazonas (90), Amapá (65),
Pará (80), Paraná (20), Santa
Catarina (17), Espírito Santo
(10) e Rio de Janeiro (60).
*COLABOROU BRUNO LUIZ

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou na última sexta-feira, 8, um procedimento administrativo
para acompanhar a aplicação das verbas da saúde voltadas para o combate da Covid-19 em Barreiras (distante 874km de Salvador). A informação foi divulgada ontem
Também na sexta-feira,
um outro procedimento foi
instaurado para acompanhar as medidas sanitárias
de combate à pandemia do
novo coronavírus em Barreiras e nos 15 municípios da
atribuição do órgão na cidade.
Os municípios alvo da
MPF em Barreiras são Angical, Baianópolis, Barreiras,
Brejolândia, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto,
Luís Eduardo Magalhães,
Mansidão, Muquém do São
Francisco, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São
Desidério e Wanderley.
Segundo o procurador da
República Rafael Guimarães
Nogueira, a atuação é preventiva, não sendo motivada por algum fato específico. O MPF pretende acompanhar a situação e se preciso, instaurar a investigação necessária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/2020. REPUBLICAÇÃO. Dia 22/05/2020 às 8:15h. Objeto:
aquisição de material de construção. Menor preço por lote. Informações: Jairmar – pregoeiro.
Edital: www.cordeiros.ba.gov.br, http://pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br, e-mail licitacoes@
cordeiros.ba.gov.br ou na CPL, de 8 às 12h. Cordeiros/Ba, 11 de maio de 2020. Jairmar Maia
da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020. O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão
Eletrônico Nº 010/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO “C”, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Recebimento das propostas:
até 22/05/2020 às 10:00h; Abertura das propostas: 22/05/2020 às 10:00h; Início da sessão de
disputa de preços: 22/05/2020 às 10:30h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura
Municipal ou através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 814997.
Informações no Dept° de Licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA,
08 de maio de 2020. Luciane de C. S. Barreto – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010.2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna pública a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo
Menor Preço, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93 e Decretos Municipais nºs 09/2014 e 029/2014, no dia 26
de maio de 2020 às 09:00h, no Auditório do Paço Municipal. Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORES
PROPOSTAS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNA FÚNEBRE E TRANSLADO, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A MUNÍCIPES CARENTES, EM CONFORMIDADE COM A LEI
MUNICIPAL Nº 705 DE 17/12/13. 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 14/05/2020, inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais de
Carvalho - Pregoeiro. Jaguaripe - BA, 11.05.2020.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 028/2020 - O Município De Barra Do Choça - Bahia, comunica que realizará licitação
do tipo ELETRÔNICO, visando registro de preços para contratação futura de pessoa jurídica objetivando a prestação
de serviços de manutenção e instalação de bombas d’água submersas, painéis de comando e motores elétricos que
compõem o sistema de abastecimento de água das comunidades rurais do Município De Barra Do Choça-ba. Início
de Recebimento propostas eletrônicas no site: www.licitacoes-e.com.br: 20/05/2020 a partir das 08:00h. Disputa
eletrônica: 22/05/2020 às 08:30:00h. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br, (77) 3436-3000 ramal: 207.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 16/2020. Objeto: transporte diverso. Dia 22/05/2020 às 14h. ////// PREGÃO
PRESENCIAL SRP 18/2020. Objeto: fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários. Dia
22/05/2020 às 9:30h. ////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 19/2020. Objeto: serviços de lavagem de veículos. Dia 22/05/2020 às 10:30h. Edital: na CPL, Av. Francisco Viana, 07, de 8:30 às 16:30h. Demais atos:
http://www.caatiba.ba.gov.br/diario.Caatiba/Ba, 12/05/2020. Robson Lima Rocha. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
TOMADA DE PREÇOS 06/2020. Objeto: pavimentação asfáltica de ruas da sede; Ct. Rep. 896261/2019/MDR/CAIXA.
Edital: www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcafarnaum/licitacoes. Informações: na CPL. Dia 04/06/2020 às 9:30h.
Cafarnaum/Ba, 06/05/2020. Jackson Aloan S. Marques. Presidente da COMPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/2020. Dia 27/05/2020 às 9h. Objeto: aquisição de medicamentos,
insumos, penso, material hospitalar e odontológico, equipamento odontológico e cosméticos. Menor preço por lote. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Rosalvo Félix, 74, tel.
7433642105, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 12 de maio de 2020. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

CREDENCIAMENTO 01/2020. Objeto: serviços de profissionais de saúde (Médicos) na realização de plantões médicos no Centro de Saúde Monsenhor Valdemar. Período: a partir de 30/04/2020, de 8 às 12h, por período indeterminado. /////////////// PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. REPUBLICAÇÃO. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento
de mobiliário e equipamentos de creche do tipo PROINFÂNICA. Data de abertura alterada para: 22/05/2020 às 9h.
Informações/Edital: tel. 7734172252 e e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital/Outros atos: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Guajeru/Ba, 12/05/2020. Gilmar Rocha Cangussu. Prefeito.

REPUBLICAO DE AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇO 005/2020- Objeto: Construção de 06
quadras poliesportivas descobertas nas localidades de Luiz Viana, Lagoa do Alegre, Bem Bom, Lago,
Tiririca e Poço da Pedra na zona rural do município. Tipo: menor preço por lote; abertura dia 27/05/2020
às 09:00 horas. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.
ba.gov.br:fone: (74) 3536-2406 - Anderson Nunes de Matos - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/2020.

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
006/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUNDS A SEREM INSTALADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A Sessão ocorrerá no dia 26 de maio
de 2020, às 10:00h (dez horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó
-Bahia, 11 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

CNPJ N: 13.922.620/0001-20

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará PP 006/2020, visando realização de registro de preço para
futura e eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças,
acessórios e pneus, nos veículos automotivos pesados, leves e de passageiros, pertencentes à frota municipal de Itaetê. Abertura do Pregão em 25/05/2020, as 08:30h na sede da PM de Itaetê. Tipo menor preço por
hora, lote e maior percentual de desconto nas eventuais aquisições. O edital poderá se adquirido na sede da
PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras das 8:00h, as 12:h. Todos os atos desta licitação serão publicados
no DOM, www.Itaete.ba.io.org.br. Itaetê-BA, 11/05/2020. - Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

