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COVID-19 Desde a última sexta-feira, Ministério da Saúde passou a informar apenas números diários de contaminação

MPF QUER EXPLICAÇÕES SOBRE
MUDANÇA NA DIVULGAÇÃO DE DADOS
MARCELO BRANDÃO
Agência Brasil, Brasília

O Ministério Público Federal
(MPF) instaurou procedi-
mento extrajudicial para
apurar porque o Ministério
da Saúde mudou a forma de
divulgação dos dados do no-
vo coronavírus no Brasil.
Desde a última sexta-feira, a
pasta parou de divulgar os
números totais da contami-
nação e passou a divulgar
apenas números diários.

O ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, tem 72 ho-
ras para explicar essa mu-
dança no informativo diá-
rio. O órgão do MPF pedirá
ao ministério a cópia do ato
administrativoquedetermi-
nou a retirada do número
acumulado de mortes do
painel, bem como do inteiro
teor do procedimento admi-
nistrativo que resultou na
adoção da medida.

Ao justificar a instauração
do procedimento, a Câmara
de Direitos Sociais do MPF
lembrou que legislação bra-
sileira prevê a transparência
como regra a ser adotada pe-
lo Poder Público. O Artigo 5º
da Constituição, que garante
“a todos o acesso à informa-
ção”, e a própria Lei de Aces-
so à Informação, de 2011, são
exemplos citados.

Em nota do Ministério da
Saúde, reproduzida na sex-
ta-feira pelo presidente Jair
Bolsonaro em suas redes so-
ciais, a pasta informou que
“a divulgação dos dados de
24 horas permite acompa-
nhar a realidade do país nes-
te momento e definir estra-
tégias adequadas para o
atendimento à população”.

A nota acrescenta que “ou-
tras ações estão em curso pa-
ra melhorar a notificação
dos casos e confirmação
diagnóstica”.

Segundo o ministério, a
divulgação de dados acumu-
lados, “além de não indicar
que a maior parcela já não
está com a doença, não re-
trata o momento do país”.

A soma do número total,
divulgado na quinta, com os
últimos balanços diários,
mostra o contrário. Das
672.846 pessoas contamina-
das, 277.149 foram curadas.

“Para evitar subnotifica-
ção e inconsistências, o Mi-
nistério da Saúde optou pela
divulgação às 22h, o que per-
mite passar por esse proces-
so completo. A divulgação
entre as 17h e às 19h ainda
havia risco de subnotifica-
ção. Os fluxos estão sendo
padronizados e adequados
para a melhor precisão”, en-
cerra a nota.

Força Aérea Brasileira
Ontem, uma aeronave C-130
da Força Aérea Brasileira
(FAB) realizou o transporte
para Macapá de cerca de 13
toneladas de medicamen-
tos, álcool em gel, sabão lí-
quido, suplemento alimen-
tar vitamínico e material
institucional da Cruz Ver-
melha.

A Força Aérea Brasileira
tem atuado ativamente nas
ações de enfrentamento à
pandemia da covid-19. Nos
últimos meses, as aeronaves
da FAB têm atuado no trans-
porte de medicamentos e
equipamentos entre diver-
sas regiões do país no en-
frentamento à covid-19.

José Dias / PR

O general Eduardo Pazuello foi oficializado na última quarta-feira como ministro interino da Saúde

País registra 12 mil casos em 24 h
Depois de anunciar que não
divulgaria mais o número
total de mortes por corona-
vírus diariamente, o gover-
no voltou atrás e, na noite de
ontem, o Ministério da Saú-
de anunciou que de sábado
para domingo foram regis-
tradas 1.382 novas mortes
por Covid-19, chegando ago-
ra a um total 37.312 óbitos
pela doença no país. Com
12.581 novos casos apurados
em 24 horas, o número de
infectados já é de 685.427

Desde a última sexta-fei-
ra, o Ministério da Saúde ha-
via parado de divulgar os
números totais da contami-
nação do novo coronavírus

no país.
Os estados que mais re-

gistraram casos confirma-
dos do novo coronavírus nas
últimas 48 horas foram São
Paulo (5.984), Pará (2.216),

Maranhão (2.157), Ceará
(1.980) e Distrito Federal
(1.642). São Paulo também
registrou o maior número
de mortes nesse período,
216; seguido pelo Rio de Ja-
neiro (166), Ceará (75), Pará
(74) e Pernambuco (65).

Os menos atingidos
Os estados com o menor re-
gistro de novos casos foram
Rio Grande do Norte (9), Ma-
to Grosso do Sul (135), Mato
Grosso (181) Acre (241) e Pa-
raná (257). Os estados de Ro-
raima e Mato Grosso do Sul
não relataram nenhuma
morte pela contaminação
nas últimas 24 horas.

O estado do Rio de Janeiro
registrou 64.533 casos con-
firmados e 6.639 mortes.
São mais 1.467 casos e 166
óbitos nas últimas 24 horas.
Os dados foram divulgados
no sábado pela Secretaria de
Estado de Saúde. Há outros
1.171 óbitos em investigação
e 48.783 pacientes se recu-
peraram da doença.

Apesar do grande número
de casos e mortes, o gover-
nador do Rio, Wilson Witzel,
publicou decreto, na sex-
ta-feira, autorizando a libe-
ração de quase todo o co-
mércio, shoppings, partidas
de futebol, pontos turísticos
e templos religiosos.

No Rio de
Janeiro, decreto
autorizou
reabertura de
quase todo o
comércio

PITUAÇU FUTEBOL CLUBE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS OS ASSOCIADOS DO PITUAÇU FUTEBOL CLUBE, PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, CUJA FINALIDADE É REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO TRIÊNIO 2020/2022, NA AV. LUIZ VIANA,
N° 13.223, ED. HANGAR BUSINESS PARK, TORRE HANGAR 2, SALA 214, SÃO CRISTÓVÃO, CEP 41.500-300.
Data: 16 de junho de 2020 às 15:00h em primeira chamada e às 16:00h em segunda e última chamada.
Forma de convocação: A eleição será convocada na forma prevista no Estatuto Social do Clube, mediante edital
publicado em órgão de imprensa de grande circulação, por três vezes.
Pauta: Eleição do Presidente e vice-presidente da Diretoria Executiva, eleição do Conselho Fiscal, Eleição do
Conselho Deliberativo do Clube, para o triênio de 2020 a 2022. Convocação realizada pelos seguintes associados:
Igor Antônio Magalhães, Marcos Antônio Novais, Felipe Magalhães Novais, Sandro Rogério Moreira Gomes,
Emerson Luís Vieira da Silva Franca, Cláudio da Silva Antônio, Marcelo de Souza Calado, José Renato Lima de
Sousa, Victor Tadeu Gonçalves de Souza e Rafael Machado Testa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO: RDC PRESENCIAL 01/2020. PA 327/2020. Menor valor global. Objeto:
reforma e ampliação de diversas escolas e construção, reforma e ampliação de diversas quadras
poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, localizadas na área urbana
e rural deste município. Modo de Disputa: Combinado. Fechado até a apresentação das propostas
e Aberto na fase de lances. Abertura da Sessão, credenciamento e recebimento dos envelopes de
propostas que estava marcada para 23/06/2020 às 9h, FICA ADIADA para 30/06/2020. Abertura da
sessão e credenciamento: 30/06/2020 à partir de 9h. Abertura das propostas: 30/06/2020 a partir
de 9:20h. Início da Disputa: 23/06/2020 a partir de 9:40h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/
portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Formalização de
Consultas (informando o nº. da licitação): Até 05 dias úteis anteriores à data fixada para abertura das
propostas, e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Para entrega de documentos: na CPL, de 8 às 12h,
tel. 7436202122. São Gabriel/Ba, 08/06/2020. Lijia Alves de O. Barreto. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos (móveis, equipamentos hospitalares
e eletrônicos) para as Unidades de Saúde Alvorada e Manoel Silva, no Município. Tipo: Menor Preço Lote.
O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital completo. Demais
publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da sessão de disputa eletrônica:
19/06/2020, às 09:00h. Informações: 77 - 3437-2939.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 026/2020

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 026/2020 PA nº 057/2020 Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO UTI MÓVEL (AMBULÂNCIA DE
SUPORTE AVANÇADO), TOTALMENTE EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DESCRITOS NA PLANILHA E TERMO
DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
CASTRO ALVES-BA, NO ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O VIRUS CORONAVIRIDAE
(COVID-19). Abertura: às 09:00h dia 16/06/2020 realizada na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital
em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 05 de Junho de 2020. Naiane Souza Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - RDC 002/2020
A CPL realizará licitação na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC nº 002/2020, PA:
054/2020, Tipo: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para Implantação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Castro Alves-BA, com recursos oriundos do Ministério da
Saúde, através da FUNASA, convênio sob nº 858846/2017, nº Interno do Órgão 02205/2017. Abertura: às 09:00
horas do dia 01/07/2020 na sala de reuniões da COPEL na PMCA - Bahia, na Praça da Liberdade, 376, Centro.
Os interessados poderão obter o Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA,
05/06/2020. NAIANE SOUZA. Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n° 003/2020,
objetivando a contratação de serviços técnicos para a elaboração e execução do Plano de Regularização Fundiária
com ações de mobilização social, pesquisa fundiária, diagnóstico da área, levantamento topográfico cadastral,
cadastro e coleta de documentos, definição dos instrumentos de regularização, projeto de regularização fundiária,
licenciamento e aprovação do projeto e elaboração dos títulos, providências de cartório e por fim entrega dos títulos
às famílias beneficiadas, referentes ao Loteamento Gameleira, na cidade de Itororó - BA. A entrega e abertura das
propostas serão no dia 10 de julho de 2020, às 09:00h (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua
Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal,
das 7:00 às 13:00 horas, a partir de 08 de junho de 2020. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.
br ou pelo tel. (73) 3265-1910, E-mail: licitacaoitororo@gmail.com. Itororó- BA, 05 de junho de 2020. FERNANDO
SILVA LIMA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020
CNPJ N: 13.769.021/0001-18

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresa especializada no
fornecimento parcelado de ferramentas e materiais de construção para atender as demandas das
diversas secretarias do município de Planaltino-BA. A licitação ocorrerá no dia 19 de junho de
2020, às 08:30 h. Edital disponível no site: https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
Maiores informações pelo telefone: (73)3544-2318. 05 de junho de 2020. Pregoeiro: Danilo José
de Souza Vieira.

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 176/2020, Processo nº 4.374/2020, cujo objeto
é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que
fica programado o início do recebimento das propostas a partir das 8h
do dia 22/06/2020 até as 9h do dia 23/06/2020, às 9h (abertura
de propostas) e às 10h (Sessão deDisputa dos Preços). Atenção: horário
de Brasília. Os Editais e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços
eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 03 de junho de 2020. José Egídio de Santana – Presidente
COPEL/SMS.

AVISO
A Secretaria Municipal da Saúde do Município do Salvador – SMS,

com lastro no §3º do Art. 2º da Lei nº 8.631, de 25 de julho de 2014,

e no disposto na Portaria SMS nº 184/2020, publicada no Diário

Oficial do Município – DOM 7.668, de 28/05/2020, confere,

pelo presente, aviso de publicidade ao propósito de transferência

da gestão da Policlínica/Multicentro de Saúde de Narandiba

para Organização Social, por meio de processo seletivo

de Chamamento Público a ser deflagrado em data oportuna.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. Salvador,

01 de junho de 2020. Leonardo Silva Prates – Secretário Municipal

da Saúde.

AVISODECONVOCAÇÃO

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 177/2020, Processo nº 4.850/2020, cujo objeto
éREGISTRODEPREÇOSPARAAQUISIÇÃODEMEDICAMENTOSque fica
programado o início do recebimento das propostas a partir das 8h do dia
22/06/2020 até as 9h do dia 23/06/2020, às 9h (abertura de propostas)
e às 10h (Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: horário de Brasília.
Os Editais e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos:
www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador,
03 de junho de 2020. José Egídio de Santana – Presidente COPEL/SMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – P.A’s n° 056-057-061-062/2019. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação de escolas do
Município de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 23 de Junho de 2020, às
09h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações:
no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 13:00. www.doem.org.br/ba/prado/
editais. Prado – BA, 05 de Junho de 2020. Meirinalvo S. de Jesus – Presidente COPEL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 – P.A n° 064/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando
contratação de especializada para execução de obra de construção de centro Olímpico no Município de Prado - BA.
Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 08 de Julho de 2020, às 08h:30 local: Paço Municipal –
Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no endereço supramencionado ou
pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 13:00. www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 05 de Junho de
2020. Meirinalvo S. de Jesus – Presidente COPEL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 – P.A n° 058-060-063-065/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando contratação de especializada para execução de obra de construção de creche, escola com
quadra, refeitório e garagem no Município de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário:
08 de Julho de 2020, às 15h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14
- Prado/BA. Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 13:00.
www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 05 de Junho de 2020. Meirinalvo S. de Jesus – Presidente COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PREGÃO PRESENCIAL S002/2020. A PMCG – Bahia, através do FUNSAÚDE, Pregão Presencial
N° S02/20 dia 18/06/20 às 16h objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PENSO O edital
site: acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/#diario-oficial. 05/06/2020. CAROLINE LIMA
DA FONSECA. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que fará licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2020, tipo “Menor Preço”, sob o regime de menor preço global, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na construção da praça do balneário do Rio
Itaguari, mediante celebração de Contrato de Repasse nº 887835/2019/MTUR/CAIXA – Operação 1063754-09, de
acordo com as condições estabelecidas no Edital e Anexos. Data de abertura: 24/06/2020, às 08h00m, setor de
licitações. Informações na Prefeitura, telefone: 77 3489-1041. Edital no Diário do Município, http://cocos.ba.gov.br/
diario_oficial. Cocos-BA, 05/06/2020, Anizio Veiga Filho. Presidente da Comissão de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia – SINDUSCON-BA, no uso de suas
atribuições, convoca todas as Empresas dos segmentos da Indústria da Construção, Montagem e Manutenção
Industrial do Estado da Bahia, na sua base territorial, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
15 de junho de 2020, em primeira convocação às 16h, com a maioria das associadas adimplentes presentes, ou
em segunda convocação às 16h30min, com qualquer número destas; para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
• Aprovação de nova data para vencimento da Contribuição Assistencial das empresas e de novos critérios para
pagamentos/parcelamentos, para 2020.
Em decorrência dos efeitos de distanciamento preconizados como medidas protetivas à COVID-19, a referida
assembleia ocorrerá por videoconferência, em caráter excepcional, através de link via Zoom, a ser enviado pelo e-mail
nae@sinduscon-ba.com.br ou WhatsApp nº (71) 98101-0383.

Salvador, 5 de junho de 2020.
Carlos Marden do Valle Passos

Presidente


