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PANDEMIA OMS pede que brasileiros
que já tiveram Covid-19 tomem vacina
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Todos os estados do Sul
já têm recorde de mortes
Todos os estados da região
Sul do Brasil já bateram re-
cordes de mortes por Co-
vid-19 em março, segundo
dados apurados pelo con-
sórcio de veículos de im-
prensa junto às secretarias
estaduais de Saúde. Fora da
região, Rondônia, no Norte,
também bateu recorde.

Paraná
O Paraná registrou, do dia 1º
até a última terça-feira, 2.245
mortes por Covid-19. O re-
corde anterior do estado era
de janeiro, quando 2.041
pessoas morreram durante
todo o mês. Em Santa Ca-
tarina, foram 1,6 mil mortes
até a mesma data. O recorde
anterior era de dezembro,

quando 1.491 pessoas perde-
ram a vida para a doença.

O Rio Grande do Sul re-
gistrou 3.214 óbitos. O recor-
de anterior do estado tam-
bém era de dezembro, quan-
do 2.059 pessoas morreram.
Em Rondônia, foram regis-
tradas 614 mortes até o dia
16. O recorde prévio era do
mês passado, quando 606
pessoas morreram em todo
o mês de fevereiro.

Todos os estados do Sul –
assim como o resto do Brasil
– vêm sofrendo com o co-
lapso no atendimento de pa-
cientes com coronavírus.
Terça-feira, a Fiocruz disse
que o país passava pelo
“maior colapso sanitário e
hospitalar da história”.

Rio prorroga medidas
restritivas por sete dias
O governo do Rio de Janeiro
decidiu estender por mais
uma semana os efeitos do
decreto editado na última
sexta-feira, que endureceu
as medidas restritivas para
conter o avanço da Covid-19
no estado. Dessa forma está
mantido em todos os mu-
nicípios fluminenses o to-
que de recolher entre as 23h
e as 5h. Durante este horário
é proibida a permanência de
pessoas nas vias públicas.

A princípio, o decreto te-
ria validade até hoje. Segun-
do o governo, a extensão dos
efeitos foi definida com base

em dados técnicos apresen-
tados pela Secretaria de Es-
tado de Saúde. Conforme a
decisão anunciada ontem,
as medidas continuam em
vigor até o próximo dia 25.

O Rio de Janeiro, bem co-
mo os demais estados bra-
sileiros, atravessa um dos
momentos mais críticos da
pandemia de Covid-19. A ta-
xa de ocupação de leitos de
UTI disponibilizados na re-
de pública para pacientes
com Covid-19 alcançou 94%
na capital fluminense.

DA REDAÇÃO

CORONAVÍRUS Estado registrou novo recorde desde início da epidemia; o valor
é 62% maior do que o registrado há 14 dias, o que indica forte tendência de alta

SP registra média de 421
mortes diárias por Covid-19
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O estado de São Paulo re-
gistrou ontem um novo re-
corde desde o início da epi-
demia: média móvel diária
de 421 mortes pela Covid-19.
O valor é 62% maior do que
o registrado há 14 dias, o que,
para especialistas, indica
forte tendência de alta. O in-
dicador, que considera os re-
gistros dos últimos sete dias,
já está em tendência de alta
há 16 dias seguidos no es-
tado. Como o cálculo da mé-
dia móvel leva em conta um
período maior do que o re-
gistro diário, é possível me-
dir de forma mais fidedigna
a tendência da pandemia.

O recorde anterior havia
sido batido na última ter-
ça-feira, quando a média
móvel de mortes foi de 400
por dia. Durante o primeiro
pico da doença em 2020, os
maiores valores de média
móvel de mortes não pas-
savam de 270. Nesta quarta,
foram contabilizadas 617
novos óbitos em 24 horas,
elevando o total para
65.519.

O estado teve ainda 17.942
novos casos da doença con-
firmados nas últimas 24 ho-
ras. No total, São Paulo che-
gou a 2.243.868 casos de Co-
vid-19 confirmados desde o
início da epidemia. Ontem,

de São Paulo ontem.
No entanto, 67 municí-

pios já registram 100% de
ocupação dos leitos de UTI
para Covid-19, segundo o se-
cretário estadual da Saúde,
Jean Gorinchteyn. O total
corresponde a pouco mais
de 10% das cidades paulis-
tas, já que o estado tem 645
municípios.

O número total de pacien-
tesinternadosnoestadoéde
25.880, sendo 11.109 em UTIs
e 14.771 em enfermaria. O in-
dicador vem batendo recor-
des todos os dias desde 27 de
fevereiro.

Especialistas alertam pa-
ra colapso do sistema, já que
a capacidade de criação de
leitos, especialmente de UTI,
é limitada.

Levantamento feito pelo
G1 e pela TV Globo aponta
que ao menos 79 pessoas
com Covid ou suspeita da
doença morreram na fila de
espera por leito de UTI no
estado. O colapso da saúde
também atinge a rede par-
ticular da capital paulista.
Nesta terça, o secretário mu-
nicipal da Saúde, Edson Apa-
recido, disse que os hospi-
tais privados estão solicitan-
do leitos do SUS porque não
conseguem atender a de-
manda.

“Algo inédito”, afirmou
Aparecido.

Miguel Schincariol / AFP

Paciente internado no Hospital Emílio Ribas, em SP

o estado registrou o maior
númerodemortesemumsó
dia, 679. A média móvel de
casos também foi recorde
nesta quarta-feira, chegan-
do a 13.472 por dia. O valor
42% maior do que o veri-
ficado 14 dias atrás também
indica tendência de alta.

Em coletiva de imprensa
ontem, o governador João
Doria (PSDB) anunciou pa-
cote de medidas econômi-
cas para comerciantes, mas
não foram criadas novas
restrições de circulação no

estado além das que já es-
tão em vigor na fase ver-
melha emergencial. Mais
cedo, Doria havia afirmado
que endureceria as regras
da quarentena diante do ce-
nário “dramático e gravís-
simo” da saúde, mas depois
recuou.

Ocupação de leitos
A ocupação geral de leitos de
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) nas redes pública
e privada está em 90,3% no
estado e em 90,6% na Gran-

IML BUSCA FAMILIARES DE MORTO IGNORADO
O Instituto Médico Legal Nina Rodrigues avisa sobre um corpo que se encontra em suas depen-
dências e ainda não foi procurado por familiares.
O cadáver ignorado, sexo masculino, aparentando ter de 30 a 35 anos, de cor parda, cabelos
cacheados, sem cicatrizes e tatuagens.
Para mais informações, o telefone do IML é (71) 3116-8600

BAHIA PESCA

BAHIA PESCA S/A

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Bahia Pesca S/A, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de março de 2021, às 09hs, realizada através
de vídeo chamada, em vir tude do Decreto nº 19.528 de 16 de março de 2021, com a
seguinte ordem do dia:
1.Eleição de dois suplentes do Conselho de Administração;
2.Eleição de um titular e seu respectivo suplente do Conselho Fiscal;
3.O que ocorrer.

Salvador, 15 de março de 2021
Lucas Teixeira Costa

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

À VISTA 10% DE DESCONTO • APARTAMENTOS
CASAS • CONJUNTO COMERCIAL

LOTE 18 - CASA
DIAS DÁVILA/BA - GARCIA DÁVILA

Lance Mínimo: R$ 77.200,00

Avenida Aurea Seixas, n° 247, terreno designado
de área B; Área terr.: 322,02m², área construída:
154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de
Imóveis daComarcadeDiasDÁvila, Bahia.

LOTE 11 - CASA
CORRENTINA/BA - DOURADO

Lance Mínimo: R$ 164.900,00

Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 -
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m².
Área terreno: 180,00m².Matrículanº7.803doCRI

LEILÃO DE IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 29/03/2021
a partir das 15h00

OPORTUNIDADES NA BA • DF
GO • MG • MT • PR • RJ • SC • SP

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
www.ZUKERMAN.com.br

Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará ao
leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. Edital
completo no site do leiloeiro. Dora Plat - Jucesp 744
- LeiloeiraOficial.

LOTE 26 - CASA - LAPÃO/BA
TEOTÔNIO RODRIGUES

Lance Mínimo: R$ 100.800,00

Av. Nove de Maio, nº 441, Centro. Área de
Terreno: 385,02m². Área Construída: 69,90m².
Matr. 999 do Ofício do Registro de Imóveis e
HipotecasdeLapão -BA.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO – TJ-ADM-2019/45991

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS unitários para futura e eventual aquisição de
mobiliários diversos (armário, cadeira, mesa, sofá, painel, poltrona e gaveteiro). O
Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 010/2021 – Acolhimento das propostas a partir de: 09/03/2021 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 31/03/2021 às 09:00 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 31/03/2021 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O Edital em
referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone:
licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 17 de março de 2021.

Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

AVISODELICITAÇÃO–PREGÃOELETRÔNICOSRP0010/2021–OFUNDOMUNICIPALDESAÚDEDESEABRA-BA.,
CNPJ 11.235.051/0001-19, Pregoeiro designado Decreto Nº 16/2019, TORNA PÚBLICO a realização de Licitação,
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de seguro para os veículos AMBULÂNCIAS
pertencentes à frota oficial do Fundo Municipal de Saúde do Município de Seabra/BA., conforme quantidade e
especificações contidas no termo de referência e demais anexos do edital, de interesse do Fundo Municipal de Saúde
Seabra – BA, a ser realizada na forma eletrônica, com critério de julgamento “MENOR PREÇO LOBAL”, nos termos da
Lei nº 10.520/02, Decreto 10.024/19, Decreto nº 7.746/12, Decreto nº 7892/13, Lei Complementar n° 123/06, Lei
nº 11.48807, Decreto n° 8.538/15, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as exigências estabelecidas
no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 17/03/2021 às 08h00min do dia 30/03/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h58min do dia 30/03/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09hs00min do dia 30/03/2021. LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”).
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo e demais informações
serão publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, e disponível também na plataforma www.
bllcompras.com. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA.,
16 de janeiro de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021.O Pregoeiro do Município de Itapicuru/
BA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2021. Tipo Menor
Preço por valor global. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E
FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU/BA. Sessão de abertura: 30/03/2021, às 09:00h. Local: Setor de
Licitações, Praça da Bandeira, 58, Município de Itapicuru, Bahia, CEP 48.475-000. Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, e LC 123/06. O Edital estará disponível no endereço eletrônico:
http://www.doem.org.br/ba/itapicuru/editais ou no setor de licitações localizado no endereço
supramencionado. Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura
Municipal de Itapicuru, 17 de março de 2021 – Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/02938
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS unitários para futura e eventual aquisição de
mobiliários (poltronas, mesa de canto, cadeira infantil e mesa infantil), para equipar
salas de depoimento especial para oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha
de violência. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 013/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
19/03/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 31/03/2021 às 10:00 horas. Início
da sessão de disputa de preços: 31/03/2021 às 10:30 horas. (Horário de Brasília). O
Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br:
ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 17 de março de 2021.

Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, Empresa
Pública, com sede na Avenida Edgard Santos, nº 936, Narandiba, Salvador/Bahia, vem por meio
da Diretora de Administração e Finanças, com base nas prerrogativas que lhe foram conferidas,
notificar os ex-gestores e atual gestor, do encerramento do Processo de Tomada de Contas
Especial – TdeCE e, pelos danos apurados, para que efetuem a devida devolução ao Erário, que
deverá ser corrigido pela calculadora do cidadão do Banco Central até a data da devolução e no
prazo de 30 dias corridos, conforme relatórios de encerramento dos procedimentos de TdeCE.

Salvador, 17 de março de 2021

Maria Margarida Cosme Rodrigues Costa
Diretora de Administração e Finanças

CNPJ N: 13.595.251/0001-08

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Convênio Município Responsável Processo Administrativo TdeCE Comissão

089/10 Caetanos 043.11383.2020.0013483-36 Portaria DIPRE nº
276/2017 e
nº 350/2020

Paulo Alves dos Reis
– Prefeito

José Roberto da Silva
– Ex- Prefeito

Antônio Rocha da
Silva – Ex- Prefeito

O Município de Eunápolis torna pública a realização do Pregão Eletrônico Nº. 001/2021, objetivando a Contratação
de empresa para fornecimento de medicamentos destinados a atender pacientes de demandas judiciais, através
da Secretaria de Saúde deste Município, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global.
Sessão de Abertura das propostas: 30 de Março de 2021, às 09:30 horas. O edital se encontra à disposição
para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. As divulgações dos outros atos poderão
ser vistas no Diário O?cial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores
informações através do e-mail: licitacaoeunapolis@gmail.com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua
dos fundadores, nº 204, 1º Andar – Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em17 de março de 2021. José
Gonçalves de Oliveira – Gestor de Núcleo de Licitações e Contratos. CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA - Prefeita
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVIDO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
017/2021 objetivando a contratação de empresa para aquisição de madeiras para uso de diversos departamentos
do município de Itororó. A Sessão ocorrerá no dia 30 de março de 2021, às 09:00h (nove 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, 17 de março de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
018/2021 objetivando a contratação de empresa para eventual fornecimento de passagens terrestres interestaduais e
intermunicipais para atender as necessidades das diversas secretarias domunicípio de Itororó-BA. A Sessão ocorrerá
no dia 31 de março de 2021, às 11:00h (onze 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. tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 17 de março de 2021.Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas/ Bahia torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020. Tipo: Menor Preço Global por Lote, na forma de Execução
Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Execução das Obras de Pavimentação de Ruas – Etapa 4 – Lote 1 – Bairros Itinga,
Pq S. Paulo e Jambeiro e Etapa 4 – Lote 2 – Bairros Ipitanga e Pitangueiras em Lauro de Freitas –
Carta Consulta FINISA Nº 519.263-71, neste Município. Conforme Planilhas, Termo de Referência,
Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. À empresa Gradus Construtora Ltda. –
EPP. Lote I -Valor Global R$ 3.385.742,79 - (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos
e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) e À empresa: Pavloc Construções e Locações de
Máquinas Ltda. – ME. Lote II - Valor Global: R$ 1.532.725,89 – (um milhão, quinhentos e trinta e dois
mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Período Contratual: 08 (oito) meses.
Data da Adjudicação: 12/03/2021 e Data da Homologação: 16/03/2021. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita. 17 de março de 2021.

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

AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020

PE-05-2021 - O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 23/03/2021, às 13:30 horas,
no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n – Prédio – Centro – Ibirapitanga /
Bahia, na modalidade Pregão eletrônico, Menor Preço por Lotes, o presente Pregão eletrônico, tipo menor preço,
tem por objeto e operação, a contratação de empresa para contratação de empresa especializada, para serviços
de reforma das unidades da rede municipal de ensino (recomposição de telhado, reparo em reboco, revisão de
piso, revisão elétrica, hidráulica e revisão geral), para o exercício de 2021. Atendendo solicitação da Secretaria de
Educação deste Município. Conforme descritos no anexo I deste EDITAL e seus anexos. Início do recebimento da
proposta 15/03/2021 a partir das 09:00, fim de recebimento da proposta 23/03/2021 as 10:30. Início da disputa
dia 23/03/2021, as 13:30, local: www.licitações-e.com.br. Conforme Edital e seus anexos, quando serão recebidas
as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, poderá ser adquirido no site da
Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na
internet, por exigência do art. 4º,IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os
atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial.
Ibirapitanga – Bahia, 09 de março de 2021 – José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PP-06-2021- O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia 29/03/2021 às 08:00h, no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste Município, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº. PP-06-2021, Menor Preço global, a presente licitação tem como objeto
e operação, a contratação de Pessoa Jurídica para serviços de terraplanagem (Patrolamento, preparação do solo,
aquisição e escavação de cascalho, transportes encascalhamento e compactação), em estradas vicinais. Quando
serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser
adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 26 de março de 2021,
gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, - Ibirapitanga-Ba, 16 de
Março de 2021 – José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO

BAHIA PESCA

BAHIA PESCA S/A

Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social
da Bahia Pesca, à Av. Adhemar de Barros, 967, Ondina, nesta capital, os documentos a
que se refere o ar tigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020.

Salvador, 16 de março de 2021
MARCELO SAMPAIO OLIVEIRA

Diretor Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS


