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ELEIÇÕES NOS EUA Senador está em desvantagem na indicação da candidatura democrata

Após derrotas para Biden, Bernie
Sanders vai reavaliar campanha
FRANCE PRESSE
Washington (EUA)

O senador Bernie Sanders
pretende avaliar o futuro de
sua campanha para a indi-
cação da candidatura do Par-
tido Democrata à presidên-
cia dos Estados Unidos, de-
pois de uma série de der-
rotas sofridas nas primárias
para Joe Biden.

“A próxima primária
acontecerá dentro de pelo
menos três semanas”, afir-
mou Faiz Shakir, diretor da
campanha de Sanders, em
um comunicado.

“O senador Sanders terá
conversas com seguidores
para avaliar sua campanha”,
completou Shakir.

“No momento, ele está
concentrado em avaliar a
resposta das autoridades à
epidemia de coronavírus e
assegurar que cuidemos dos
trabalhadores e dos mais
vulneráveis”, acrescentou o
diretor da campanha.

O congressista de 78 anos,
que se define como “socia-
lista democrático”, sofreu
diversas derrotas para o ri-
val nas primárias democra-
tas, o ex-vice-presidente Joe
Biden, de 77 anos, de perfil
mais moderado – foi vice no
mandato de Barack Obama,
entre 2009 e 2017.

Biden venceu na terça-fei-
ra nos três estados que or-
ganizaram primárias: Ari-
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O congressista de 78 anos é criticado por polarizar disputa no Partido Democrata

Sanders não
fez nenhuma
declaração
pública desde
os resultados
de terça-feira

DONALD TRUMP

Presidente não
vai eliminar
tarifas punitivas
com a China

FRANCE PRESSE
Washington (EUA)

Donald Trump disse, ontem,
que não vê “nenhuma ra-
zão” para eliminar as tarifas
punitivas de centenas de mi-
lhões de dólares em impor-
tações da China.

“Nãohárazãoparafazê-lo”,
afirmou o presidente, a res-
peito da suspensão da me-
dida,duranteumacoletivade
imprensa na Casa Branca.

Washington e Pequim as-
sinaram um acordo comer-
cial em meados de janeiro
que representou uma trégua
em sua guerra comercial ini-
ciada em março de 2018.

No âmbito do acordo,
Washington cortou pela me-
tade as sobretaxas impostas
em 1º de setembro a 120 bi-
lhões de dólares em produ-
tos chineses. Mas a maioria
das tarifas, sobre US$ 250
bilhões em mercadorias chi-
nesas, foi mantida.

Por sua vez, a China re-
duziu pela metade as tarifas
adicionais de US$ 75 bilhões
em produtos norte-ameri-
canos em meados de feve-
reiro, para tranquilizar os
mercados alarmados com o
impacto econômico do novo
coronavírus.

Trump considerou que as
autoridades chinesas “não
discutiram” o problema du-
rante as últimas trocas bi-
laterais. “A China não me pe-
diu nada”, acrescentou.
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Tremor de terra foi o mais forte na região desde 1992

zona, Illinois e Flórida.
Essas vitórias consolidam

uma grande vantagem para
que Biden conquiste a can-
didatura democrata para
enfrentar o presidente Do-
nald Trump nas eleições de
3 de novembro.

O ex-vice-presidente já
conta com mais da metade
dos 1.991 delegados neces-

sários para ganhar a indi-
cação na convenção partidá-
ria de julho – o placar atual
está em 1.153 para Biden,
contra 861 do adversário.

Sanders não fez nenhuma
declaração pública desde os
resultados eleitorais de ter-
ça-feira. Ainda ontem, che-
gou a ser especulada uma
informação de que o sena-
dor teria desistido da can-
didatura, o que logo foi des-
mentido por um de seus re-
presentantes, Mike Casca.
“Nada mudou”, garantiu.

Mal nas pesquisas
Além de estar em grande-
desvantagem na contagem
de delegados, Sanders tam-
bém tem resultados ruins
nas pesquisas de opinião pe-
los Estados Unidos. De acor-
do com análise do site Real-
ClearPolitics, a preferência
por Biden atinge 55,7%, en-
quanto Sanders soma 34,8%
das intenções de voto.

Em 2016, Sanders concor-
reu com Hillary Clinton e
também acabou derrotado.
Assim como naquela época,
ele vem recebendo críticas
por polarizar a disputa, sen-
do que, na atual conjuntura,
há o sentimento de que o o
Partido Democrata deve se
unir em torno de um nome
para fortalecer a candidatu-
ra contra o poder inquestio-
nável de Donald Trump do
lado republicano.

SEM FERIDOS

Terremoto causa danos em Utah
FRANCE PRESSE
Los Angeles (EUA)

Um terremoto de magnitu-
de 5,7 sacudiu ontem o es-
tado americano de Utah,
sem deixar feridos mas cau-
sando danos materiais, in-
cluído um importante tem-
plo mórmon.

Este tremor, o mais forte
na região desde 1992, ocorre
em meio à luta no país con-
tra a pandemia do novo co-
ronavírus, sendo que pelo
menos 50 casos positivos fo-
ram registrados neste esta-
do do oeste americano.

O aeroporto de Salt Lake
City, a capital do estado, teve

que ser fechado, mas os pri-
meiros relatórios descarta-
ram mortos ou feridos.

Em contraponto, os aná-
lises das autoridades indi-
cam danos materiais no

centro da cidade. Além dis-
so, dezenas de milhares de
pessoas acabaram ficando
sem eletricidade.

Estátua danificada
O Templo de Salt Lake, um
dos maiores e mais famosos
edifícios da Igreja Mórmon,
foi danificado. Uma estátua
de cobre de três toneladas e
meia de altura, representan-
do o antigo profeta ameri-
cano do Livro Mórmon, que
ficava no topo do prédio,
acabou atingido.

A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, co-
mo é formalmente conhe-
cida, já havia suspendido to-

dasascerimôniasereuniões
públicas devido à pandemia
de coronavírus.

O terremoto também in-
terrompeu o atendimento
por telefone sobre a Co-
vid-19 em Utah. Isso porque
o call center teve que ser eva-
cuado. O mesmo procedi-
mento precisou ser feito no
laboratório estadual de saú-
de pública.

A conferência de impren-
sa diária do estado sobre o
coronavírus foi cancelada.

“Por favor, fiquem longe
do centro da cidade enquan-
to as equipes avaliam os da-
nos”, escreveu o governador
Gary Herbert.

O aeroporto de
Salt Lake City
foi fechado,
mas não
houve mortos
ou feridos

34,8%
das intenções de voto
tem Bernie Sanders,
contra 57,7% do seu
concorrente democrata
Joe Biden, que também
tem vantagem no
número de delegados

CURTAS

Bolívia mantém eleição para maio

O Supremo Tribunal Eleito-
ral (TSE)daBolíviamantéma
intenção de realizar a eleição
presidencial em 3 de maio,
apesar de setores da socie-
dade pedirem para adiá-la

por causa do coronavírus,
que já contagiou 12 pessoas
no país. O Movimiento Al So-
cialismo (MAS), do ex-presi-
dente Evo Morales, é favorá-
vel à manutenção da data.

Torna público, que a CHAMADA PUBLICA 01/2020, objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao PNAE, com data de abertura para
25/02/2020 às 10h, foi considerada DESERTA, face a ausência de empresas interessadas. Desde já, fica
reaberto para: 27/03/2020 às 10h. Informações: na CPL. Ibipeba/Ba, 19 de março de 2020. Demóstenes de
Sousa B. Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 05/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Menor preço por
lote. Dia 01/04/2020 às 9h. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/2020. Objeto: aquisição de materiais
de limpeza, higiene pessoal, embalagens e utensílios. Menor preço por lote. Dia 01/04/2020 às 14h.
Informações: na CPL, de 8 às 12h, Av. Nascer do Sol. Nova Redenção/Ba, 19 de março de 2020. João
Célio Oliveira Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02/2020. Dia 03/04/2020 às 9h. Objeto: Drenagem profunda com pavimentação em
paralelepípedo de diversas ruas do Bairro da Nova América. ///////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/2020.
Dia 31/03/2020 às 9h. Objeto: aquisição de material gráfico. Edital: www.americadourada.ba.gov.br/
Licitacao. Informações: tel. 7436922000 e e-mail licitacao@americadourada.ba.gov.br. América Dourada/Ba,
18/03/2020. Ivanilson C. Rocha Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

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: 02/04/2020 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, 18/03/2020. Fabrício dos Santos Amorim– Pregoeiro.
LICITAÇÃO 050-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 013-2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE BIOMÉTRICO, CONTROLE DE FROTA
E GESTÃO DE MONITORAMENTO EM CFTV PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL. Tipo: Menor preço. Data: 02/04/2020 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, 18/03/2020. Giselle Cristine de Góes Costa
Botelho – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

A COPEL, torna público, a licitação na Modalidade PE SRP Nº 007/2020. Tipo: Menor Preço global. Objeto:
Contratação de Empresa para Aquisição de Bebedouros Industriais para as Creches e Unidade Escolares da
Rede de Ensino neste Município, Conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Valor
Estimado: R$ 243.933,00. Período de Vigência: Será de 12 meses. Sessão Dia: 01/04/2020 às 09h00min.
O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.
laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira.
Lauro de Freitas, 18 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A PM de Tremedal torna público que realizará Licitação para 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. Proc. Licitatório nº 012/2020 – Tomada de Preços
nº 003/2020 – Tipo: Menor Preço Global – Regência Lei 8.666/93. Entrega de envelopes de Habilitação e Proposta
de Preços na Câmara Municipal, certame às 09:00h-local dia 08/04/2020. 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, 19 demarço de 2020. Flórence de Paula
Campos Monteiro – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 003/2020
CNPJ N: 14.243.463/0001-99

Objeto: Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades
da Merenda Escolar do Município. Período de Credenciamento: 19/03/2020 a 30/11/2020 , das
08:00 às 12:00h. Local: Na sede da Prefeitura. Informações e Edital: Fone (77) 3443-1010.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial: http://www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones
Coelho Dias- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

CHAMADA PUBLICA 001-2020
CNPJ N: 16.418.766/0001-20

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº009/2020, objetivando o Aquisição de
equipamentos para implantação da Praça de Esportes e Cultura (Praça PEC) no Município de Eunápolis, por meio
do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço por lote. Sessão de Abertura das propostas: 31 de Março de
2020, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações
dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.
br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de
licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia,Em 18 de
Março de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2020
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - SRP, Abertura: Dia 01/04/2020, às 09:00 horas. Menor Preço por
item, Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de forma parcelada de pneus e baterias destinados
aos veículos pertencentes a frota dos Fundos e do município de Olindina, de acordo com a conveniência e
necessidade da Administração PúblicaMunicipal. O Edital e seus anexos estão disponíveis das 8:00 às 17:00
de 2ª a 6ª, na sala de licitações na Prefeitura de Olindina - Ba, e no site www.olindina.ba.io.org.br. Informações
(75) 3436-1181, José Adomiran de Jesus Gois - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA

AVISO DE LICITAÇÃO 010-2020
CNPJ N: 13.647.854/0001-06

A Comissão de Licitação torna público a reabertura da licitação na modalidade TPn° 007/2019 PA nº 089/2019.Tipo:
MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser implantada no
município de Castro Alves/BA, através de convênio com FNDE. Sessão de reabertura: às 09:00h dia 20/03/2020 na
sala da COPEL na PMCA/BA, Praça da Liberdade, 376, Centro. Castro Alves/BA, 17/03/2020.Naiane Souza Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISO DE REABERTURA- TOMADA DE PREÇO 007/2019
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

NO EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º CP001/2020, ONDE SE LÊ: 9. 3 - As licitantes deverão
apresentar no envelope n° 02: a) Carta Proposta, conforme modelo (Anexo IX); b) Os documentos que comprove
as exigências técnicas do produto, contidas no subitem 3.3 do Memorial descritivo e projetos, sob pena de
desclassificação da proposta; c) Se for o caso, documento que comprove a condição de ME/EPP. LEIA-SE: 9. 3 - As
licitantes deverão apresentar no envelope n° 02: a) Carta Proposta, conforme modelo (Anexo IX); b) Os documentos
que comprove as exigências técnicas do produto, contidas no subitem 3.1 doMemorial descritivo e projetos, sob pena
de desclassificação da proposta; c) Se for o caso, documento que comprove a condição de ME/EPP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º CP001/2020
CNPJ N: 13.195.862/0001-69

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n°
016/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITORORÓ-BA. A entrega e abertura das propostas
serão no dia 31 demarço de 2020, às 09:00h (nove horas) horas, na sede da PrefeituraMunicipal situada à RuaDuque
de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das
7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-
Bahia, 18 de março de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2020
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Comissão Eleitoral do SINTEFEM - Sindicato dos Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Técnicos de
Enfermagem do Trabalho e dos Técnicos de Patologia Clínica do Estado da Bahia, torna público o resultado da eleição
do dia 13/03/2020. Foi obtido um total de 26 votos dos aptos a votarem sendo 01 em branco e 25 a favor da Chapa
MUDAR PARA AVANÇAR. Não tendo obtido quórum em atenção ao disposto no artigo 102 parágrafo 1 do estatuto
social da entidade, convoca nova eleição para o dia 23 de março, das 9h as 17h, com 3 urnas intineirantes a percorrer
os locais de trabalho na Base territorial desse sindicato. Salvador, 18 de marco de 2020. Tânia Miranda da Conceição
– Presidente da Comissão Eleitoral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO


