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Mais de 3 bilhões
de pessoas pelo
mundo ficam
sem sair de casa

COVID-19 Doações no valor de 2 bilhões de dólares servirão a nações com outros problemas

ONU LANÇA PLANO DE COMBATE
AO VÍRUS EM PAÍSES POBRES
Abdulaziz Ketaz / AFP

FRANCE PRESSE
Philippe Rater

A pandemia de coronavírus
“está ameaçando toda a humanidade”, disse ontem o
secretário-geral da ONU,
António Guterres, ao lançar
um plano de resposta global que vai até dezembro,
que inclui doações de até
US$ 2 bilhões.
O objetivo do Plano Mundial de Resposta Humanitária à Covid-19 é combater o
vírus “nos países mais pobres do mundo” e responder
às necessidades das pessoas
mais vulneráveis, afirmou
Guterres em vídeo.
“A resposta individual de
cada país não basta”, disse o
ex-primeiro-ministro português, que havia alertado na
semana passada à perspectiva de milhões de mortes se
uma resposta global não for
coordenada para conter a
“catástrofe da saúde” resultante da pandemia.
Em todo o mundo, a Covid-19 causou mais de 19 mil
mortes e mais de 427 mil
casos de contágio em 181 países ou territórios, de acordo
com o último balanço estabelecido pela AFP com base
em fontes oficiais.
O coronavírus “está chegando a países onde já existemcriseshumanitáriascausadas por conflitos, desastres
naturais e pela mudança climática”, onde “as pessoas,
que foram obrigadas a fugir
de suas casas por conta das
bombas, da violência ou das
inundações, vivem sob coberturas de plástico nos campos ou amontoadas em campos de refugiados ou assen-

A Síria é uma das cerca de 20 nações em crise que receberão a ajuda da ONU

tamentos informais”.
“Essas pessoas não possuem uma casa em que possam praticar o isolamento
social” e “lhes faltam água
limpa e sabão para realizar a
ação mais básica de proteção
pessoal contra o vírus: lavar
as mãos”. Não é apenas “uma
questão básica de solidariedade humana”, mas “é tam-

bém crucial para combater o
vírus”, acrescentou.
“Se não tomarmos medidas decisivas neste mesmo
instante, temo que o vírus se
enraizará nos países mais
frágeis e o mundo inteiro estará vulnerável”, enfatizou.

De abril a dezembro

O plano, modesto compara-

do aos dois trilhões de dólares desbloqueados por
Washington para a economia dos EUA, objetiva cobrir
o período entre abril e dezembro de 2020, o que aponta uma previsão de uma crise maior e prolongada.
O valor, de 2,012 bilhões de
dólares, inclui pedidos de
doações já lançados por di-

Espanha passa China em mortes
A Espanha superou o número de mortes registradas na
China em decorrência do
novo coronavírus, com 3.434
vítimas fatais desde o início
do surto, 738 deles nas últimas 24 horas, segundo dados fornecidos ontem pelo
ministério da Saúde.
Apenas a Itália apresenta
um balanço mortal superior
ao da Espanha, que também
viu aumentar em 20% o número de novos casos diagnosticados em um dia, de
39.673 a 47.610, à medida
que as autoridades aumentam a capacidade de realizar
testes em seus cidadãos.
A China, país onde a pandemia começou, registrou até

o momento 3.281 mortes.
Depois de uma semana e
meia de confinamento quase total para os espanhóis,
que deve prosseguir até 11 de
abril, o governo advertiu que
esta semana seria “difícil”,
mas que acredita que o país
está próximo de atingir o pico de contágios.
Apesar de registrar o
maior número de mortes em
um dia no país desde o início
do surto, o ministério da Saúdetambémanunciouumaumento expressivo no número de pacientes curados, de
quase 3.800 a 5.367.
Mais da metade dos falecimentos (53%) se concentra na região da capital, Ma-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 04/2020. Processo licitatorio 45/2020. Menor preço global por lote. Dia 08/04/2020 às 10h.
Objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado, modelo Split. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.org.br/
diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 24/03/2020. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ N: 13.647.854/0001-06

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 009-2020

REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 - NOVA DATA DE ABERTURA: DIA 07/04/2020 às
09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza pública
e correlatos, mediante locação de equipamentos e de mão de obra, visando atender a Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital. Os
interessados poderão obter informação e o Edital na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Antônio Borges
de Santana, S/N, tel. (75) 3436-1181, das 8:00 às 17:00 horas ou no Site www.olindina.ba.oi.org.br.José
Adomiran de Jesus Gois - Pregoeiro.

dri, a mais afetada pela epidemia, com 290 mortes nas
últimas 24 horas.
Diante da saturação dos sistemas de saúde e funerário, as
autoridades regionais instalaramumhospitaldecampanha
em um centro de convenções
que poderá receber até 5.500
leitos e prepararam uma pista
de gelo para funcionar como
necrotério. E anunciaram a
conclusão de um contrato de
432 milhões de euros com a
China para adquirir suprimentos médicos.

Atividades seguem

O Congresso espanhol deve
ratificar a extensão do estado de alarme até meia-noi-

te de 12 de abril. Mas o governo descarta interromper
toda atividade econômica
não essencial, como a Itália
fez e algumas regiões exigem. “O objetivo não deve
ser parar a atividade, mas
proteger os trabalhadores”,
defendeu a ministra da Economia, Nadia Calviño.
Embora prudentes, as autoridades avaliaram positivamente o novo balanço, incluindo o número de mortes, cujo aumento, em termos percentuais, estagnou.
No entanto, os números podem continuar crescendo,
pois há um atraso entre o
aparecimento dos sintomas
e o diagnóstico da doença.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que realizará no dia
08/04/2020, às 08h00m na Prefeitura Municipal de Cocos-BA, Rua Presidente Juscelino, 115, centro,
CEP: 47.680-000, Cocos-BA, Licitação Pregão Presencial. OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal São Sebastião
conforme Termo de Convênio n.º 003/2020, celebrado entre o Fundo estadual de Saúde da Bahia e o
Fundo Municipal de Saúde de Cocos-Ba.. Informações na Prefeitura, das 07hoom às 12h00m ou pelo
telefone 77 3489-1041. Edital disponível no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/ Cocos
– BA, 25/03/2020. Anízio Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO CULTURAL E SERVIÇOS TÉCNICO-ARTÍSTICOS (Nº 01/2020)

Objeto: Credenciar empresas Edital, o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou Microempreendedor
Individual - MEI especializadas na prestação de serviços nas áreas de PRODUÇÃO CULTURAL E
SERVIÇOS TÉCNICO-ARTÍSTICOS, conforme requisitos técnicos constantes deste Edital e seus anexos.
A Vigência desse Edital: 11/04/2020 até 10/04/2023
O Edital e informações poderão ser obtidos, a partir de sua publicação, no endereço http://sesi.fieb.
org.br/sesi/EditalCredenciamento/
Informações através do e-mail credenciamentosesiba@fieb.org.br.
Salvador, 26/03/2020.
Comissão Credenciamento

LEILÃO DE 30 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 30/03/2020
a partir das 14h00

À VISTA 10% DE DESCONTO • ÁREAS RURAIS • COMERCIAIS • RESIDENCIAIS • TERRENOS

Mínimo à vista: R$ 34.200,00

LOTE 05 - APARTAMENTO Nº 303, C/ 01 VAGA
TEIXEIRA DE FREITAS/BA - ESTÂNCIA BIQUINI
Rua Stanislau Ponte Preta, nº 327. Condomínio
Estância Ville Residencial - Edi!cio Torre Salmão.
Área constr.: 62,69m². Matr. 20.037 do 1º RI local.
Lance Mínimo: R$ 70.000,00
Mínimo à vista: R$ 63.000,00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de venda e pagamento) encontra-se registrado no
4º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
nº 5.388.254 em 06/03/2020 e 1º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 221.791 em
06/03/2020. Leiloeiro Oﬁcial: Fabio Zukerman - Jucesp 719.
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

Príncipe Charles testa
positivo para Covid-19
O príncipe Charles, filho
mais velho da rainha Elizabeth II e herdeiro do trono
britânico, deu positivo para
o coronavírus, informou ontem sua residência oficial de
Clarence House.
O príncipe de Gales, 71
anos, apresenta sintomas leves da Covid-19, “mas está em
boa saúde”, afirma um comunicado. O herdeiro da coroa
está confinado com sua esposa, Camila, na residência
real em Balmoral, Escócia.
Elizabeth II, 93, e seu marido, o príncipe Philip, 98,
estão no Castelo de Windsor,
oeste de Londres, há uma semana. “Sua majestade, a rainha, está bem de saúde”, disse um porta-voz do Palácio
de Buckingham, que se recusou a dizer se ela foi testada para a Covid-19.
“A rainha viu pela última

vez o príncipe de Gales brevemente após a audiência de
12 de março e segue todos os
conselhos para garantir seu
bem-estar”, acrescentou.
Os sintomas não impediram Charles de “trabalhar
em casa nos últimos dias”,
segundo Clarence House. A
esposa, Camila, também foi
testada, mas não tem o vírus.
“Não é possível determinar
onde o príncipe contraiu o
vírus devido ao grande número de compromissos que
assumiu no âmbito de sua
função pública nas últimas
semanas”, afirmou House.
Deacordocomumdoscorrespondentes reais da imprensa britânica, Charles se
reuniu em 10 de março em
um evento em Londres com
o príncipe Albert de Mônaco,
que deu positivo para a Covid-19 dias depois.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 021/2020 O Município de Barra do Choça - Bahia, comunica que realizará licitação
do tipo ELETRÔNICO, visando Registro de preços para contratação futura de pessoa(s) jurídica(s) objetivando o
fornecimento de medicamentos para o hospital municipal, caps e farmácia básica do município, para atender às
demandas da secretaria municipal de saúde, junto à Prefeitura Municipal. Início de Recebimento propostas no site:
www.licitacoes-e.com.br: 03/04/2020 a partir das 08hs. Disputa eletrônica: 07/04/2020 às 08:30h. Informações:
Cintia A. S. Araújo, pregoeira, (77) 3436-3000 ramal: 207.

I REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2020 PROC. ADM.: 052/2020.

A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna público a
realização da Tomada de Preço Nº. 003/2020, no dia 14/04/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação de empresa
do ramo para executar os serviços de construção de uma Praça Pública, localizado no Distrito de Iguaibi, Município
de Iguaí/BA, na forma de empreitada global, (material e mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido no DCCL –
Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel
Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às 12H00, até o dia 09/04/2020. Iguaí/BA, 24 de março de
2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

CREDENCIAMENTO 03/2020. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios, através de kits cesta
básica, para o atendimento emergencial das famílias necessitadas e afetadas pelos efeitos da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Início do recebimento dos documentos de habilitação
e propostas: a partir de 30/03/2020. Informações: na CPL, e-mail: licita_irece@hotmail.com, tel.
7436413116. Edital: http://irece.ba.gov.br/. Irecê/Ba, 26/03/2020. Joazino A. Machado/Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

COMPANHIA ENERGÉTICA CANDEIAS

CNPJ N: 13.781.364/0001-06

CNPJ: 10.508.162/0001-99

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 010-2020-PP, do tipo menor por
lote realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº 004/2020
de 03.01.2020, cujo objeto é aquisição de materiais de limpeza, utensílios e descartáveis para diversas
secretarias deste município, para entrega de forma parcelada, conforme especificadas no Edital e seus
anexos. DATA: 08.04.2020 ás 9:00 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital
disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga 25.03.2020. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

Convidamos os senhores para a reunião de Assembleia Geral de Acionistas, que se realizará no dia 28 de abril de 2020 às 16 horas na sede
de sua controladora Global Participações em Energia S.A. situada na Alameda Salvador, 1057, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores,
CEP 41.820-790, Salvador, Bahia, com a seguinte Ordem do Dia: AGO: • Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar
sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; • Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2019; • Deliberar sobre eleição de membro
do Conselho de Administração; AGE: • Deliberar acerca da fixação de remuneração da administração da Companhia; • Deliberar sobre a capitalização de saldo de AFAC; • Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia. Outrossim, informamos que que se acham à disposição dos
acionistas na sede da Companhia: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo, (ii) a cópia das demonstrações financeiras com o parecer dos auditores independentes; e (iii) outros documentos pertinentes a assuntos
incluídos na ordem do dia. Candeias, 26 de março de 2020. Jones Aranha de Sá- Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 010-2020-PP

IMÓVEIS NO ACRE • AMAPÁ • AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • GOIÁS
MARANHÃO • MATO GROSSO • MATO GROSSO DO SUL • MINAS GERAIS • PARÁ • PARANÁ
RIO DE JANEIRO • RIO GRANDE DO SUL • SANTA CATARINA • SÃO PAULO
LOTE 04 - APARTAMENTO Nº 102, C/ 01 VAGA
TEIXEIRA DE FREITAS/BA - OURO VERDE
Rua Maria Emília de Almeida, nº 698. Área constr.:
102,23m². Matr. 16.688 do 1º RI local. Lance
Mínimo R$ 38.000,00

ferentes agências da ONU (como a Organização Mundial
da Saúde, o Programa Mundial de Alimentos – PAM, o
Alto Comissário para Refugiados, o Unicef, entre outras). A
OMS receberia 450 milhões
de dólares; o Unicef, 405 milhões; e o PAM, 350 milhões.
Guterres pediu aos 193
membros da ONU que continuem alimentando o fundo para ajuda humanitária,
que beneficia anualmente
100 milhões de pessoas no
mundo. Sem esses fundos, a
pandemia pode levar a outras epidemias, como a cólera, alerta a organização.
Detalhado em um documento de 80 páginas, o novo
plano humanitário será implementado pelas várias
agências das Nações Unidas
com as ONGs, sob a coordenação do secretário-geral
adjunto da ONU para assuntos humanitários, o britânico Mark Lowcock.
Os recursos arrecadados
permitirão a compra de
equipamentos médicos para testar e tratar os doentes,
instalar estações de lavagem
de mãos nos campos de refugiados, lançar campanhas
de informação e estabelecer
pontes aéreas humanitárias
com África, Ásia e América
Latina, informou a ONU.
Embora as necessidades
particulares de vários países
ainda não estejam definidas, o documento identifica
cerca de 20 nações prioritárias para receber ajuda:
Afeganistão, Líbia, Síria, Iêmen, Venezuela, entre outras. Os casos do Irã e da
Coreia do Norte também são
analisados no documento.

Maisdetrêsbilhõesdepessoas
em quase 70 países ou territórios foram instados a permanecer em casa para combater a disseminação do Covid-19, de acordo com balanço
realizado ontem, a partir de
um banco de dados da AFP.
A maioria dos territórios
afetados decretou o confinamento obrigatório, como
Índia, Espanha, Reino Unido,
França, Itália, Argentina, Colômbia e vários estados norte-americanos.
O Panamá é o último país
aingressarnestalistaeaÁfrica do Sul já anunciou a mesma medida para sua população a partir de hoje. Outros
decretaram toque de recolher, quarentena ou simplesmente emitiram recomendações quase obrigatórias.
Dos aproximadamente
7,8 bilhões de habitantes do
planeta (segundo avaliação
da ONU), cerca de 2,3 bilhões
estão sob confinamento
obrigatório em cerca de 40
países ou territórios.
Essas populações, no entanto, podem sair de casa para ir trabalhar, se necessário,
paracompraritensessenciais
ou por razões médicas.
Pelo menos sete países ou
territórios (mais de 416 milhões de pessoas), entre os
quais Irã, Alemanha e Canadá, pediram que sua população ficasse em casa, embora sem coerção. A Rússia
entrou nesta lista ontem. E
cinco países colocaram em
quarentena suas principais
cidades, com proibições de
entrada ou saída.
O toque de recolher, implementado com diferentes
horários noturnos, afeta pelo menos 18 países ou territórios, ou seja, cerca de 300
milhões de habitantes.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30842266.2020.PE.0027.SENAICI

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação dos serviços de locação de ônibus executivo, com
motorista, incluindo combustível, seguros e demais despesas necessárias para prestação dos
serviços, de acordo com as condições e especificações constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s).
Abertura: 06/04/2020 às 09h00min - Horário local
Retirada do Edital, a partir do dia 26/03/2020, no Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br
Salvador, 26/03/2020
Comissão Especial de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

BAHIA PESCA S/A

AVISO AOS ACIONISTAS
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 artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Salvador, 26 de março de 2020
MARCELO SAMPAIO OLIVEIRA
Diretor Presidente

BAHIA PESCA

