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COVID-19 Infectados nestes grupos já chegam a 7.753, e mortes somam mais de
340; números divulgados são do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena

PANDEMIA ATINGE MAIS
DE 100 ETNIAS INDÍGENAS

Ricardo Oliveira / AFP

AGÊNCIA BRASIL
São Paulo

A pandemia de Covid-19 já
atingiu ao menos 111 povos
indígenas, de acordo com o
Comitê Nacional pela Vida e
Memória Indígena. Em balanço do grupo, que é integrado por lideranças indígenas, o total de infectados
pelo novo coronavírus já
chega a 7.753 e o de mortes,
349.
Também estão contemplados na conta do comitê os warao, o segundo maior povo indígena da Venezuela e que
tem buscado refúgio no Brasil. Há pouco mais de um mês,
o ciclo de transmissão da
doença acometia 44 etnias,
comoapurouaAgênciaBrasil,
demonstrando que a doença
pode se alastrar rapidamente
pelos305povosindígenasque
vivem no país.
Os números superam os
registrados oficialmente pelo Ministério da Saúde, que
tem emitido boletins diários. Na contagem da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), são relacionados 4.771 casos confirmados da doença e 128 óbitos. O
relatório também informa
que 614 casos estão sob investigação.
Em seu mapeamento, o
ministério fragmenta as informações a partir dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs). A região
com maior número de casos
confirmados da doença é o
Alto Rio Solimões, com 555.
Na sequência, estão os DSEIs
Maranhão, com 493; Guamá-Tocantins, com 417; Rio
Tapajós, com 305.
Pelo levantamento das lideranças indígenas, a divisão se dá por estado. O Amazonas aparece liderando o

Amazonas é o estado com mais indígenas infectados pelo novo coronavírus

ranking, com 152 casos, seguido pelo Pará, com 67, e
Roraima, com 41. Ao todo, 19
unidades federativas já registram casos de Covid-19
entre indígenas.

Números

Ontem o Brasil teve 1.141 no-

Há pouco mais
de um mês
o ciclo de
transmissão
acometia 44
etnias

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA
CNPJ 16.430.621/0001-45

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2020
A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente torna público,
a todos, que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL 007/2020, objetivando a contratação
de empresa para aquisição de equipamentos de informática e móveis de escritório para
este Poder Legislativo, conforme especificações, quantidades e condições constantes
do Anexo I - Termo de Referência do Edital. Abertura: 10/07/2020, às 09h00min.
Bases legais: Leis 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e demais legislações. Edital e outras
informações poderão ser obtidas no setor de Licitação através do telefone (77) 34882090, no horário de 8h às 12h, no http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/
correntina/ Em 25 de junho de 2020. Adenilson Pereira de Souza – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Taperoá, por meio de seu pregoeiro, torna público que realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 094/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2020 - SRP. Tipo: Menor Preço por lote.
Tem como objeto: Registro de preços para contratação futura de pessoas jurídicas objetivando a aquisição de
cestas básicas para distribuição gratuita a ser realizada pela secretaria municipal de assistência social, conforme
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. O Edital e seus anexos encontram-se
disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.prefeituradetaperoa.com.br, ou na sede da prefeitura municipal,
situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da
mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.com.br. As propostas comerciais
serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 06/07/2020 até às 08h:30m do dia 08/07/2020, por meio do sistema
eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00m (horário de Brasília) do dia 08 de julho de 2020.
Informações gerais através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo
tel. (75) 3664-1891.
Taperoá – BA, 23 de junho de 2020.
Murilo Bomfim Assis
Pregoeiro

vas mortes registradas em
função da Covid-19, de acordo com atualização do Ministério da Saúde. Com esses
acréscimos às estatísticas, o
país chegou a 54.971 óbitos
em função da pandemia do
novo coronavírus.
O balanço também teve
39.483 novos casos registrados, totalizando 1.228.114. Do
total, 499.414 estão em observação e 673.729 foram recuperados. Diferentemente
de balanços anteriores, o de
ontem não trouxe o número
de mortes em investigação.
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de
casos) ficou em 4,5%. A mortalidade (óbitos por 100 mil
habitantes) foi de 26,2. Já a
incidência (casos confirma-

dos por 100 mil habitantes)
ficou em 584,4.
Os estados com maior
número de óbitos são:
São Paulo (13.759), Rio de Janeiro (9.450), Ceará (5.875),
Pará (4.748) e Pernambuco
(4.488).
Ainda figuram entre as
unidades da Federação com
altos índices de mortes
Amazonas (2.731), Maranhão
(1.871), Bahia (1.601), Espírito
Santo (1.490), Alagoas (958) e
Paraíba (842).
São Paulo também lidera
entre os estados com maior
número de casos (248.587),
seguido de Rio de Janeiro
(105.897), do Ceará (102.126),
do Pará (94.036) e do Maranhão (74.925), que fecha a
lista dos cinco primeiros.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020 PROC. ADM.: 085/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 020/2020, no dia 10/07/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação de Empresa
do ramo para aquisição de materiais e Equipamentos de Proteção Individual (EPI`S), especifico para os trabalhadores
da Secretaria de Trabalho e Ação Social e Secretaria de Saúde do Município de Iguaí/BA, para o ano de 2020 (dois mil
e vinte). O Edital completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 25 de
junho de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CNPJ N.º 13.912.084/0001-81
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 017/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia,
torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para registro de preço
para futuras e eventuais aquisições de peças e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, destinados
aos veículos da frota própria e locada do município de Coribe, abertura no dia 10/07/2020 às 08hs00min. O
edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77)
3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 22 de junho de 2020. Gesandro Soares de
Carvalho. Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia,
torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para o registro de preços
para futuras e eventuais Contratações de empresa para prestação de serviços funerários e traslados destinados
ao Município de Coribe, abertura no dia 10/07/2020 às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta
Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.
Coribe - Bahia, 22 de junho de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

Estimativa
aponta que até
8% dos EUA já
foram infectados

Onda de calor
atrai multidão
para praias na
Inglaterra

FRANCE PRESSE

FRANCE PRESSE

Entre 5% e 8% da população
dos Estados Unidos foi infectada pelo coronavírus, estimou ontem o diretor do
Centro de Prevenção e Combate a Doenças (CDC), Robert
Redfield, que observou que a
pandemia está longe de ser
controlada no país da América do Norte.
O número encontrado por
Redfield equivale a cerca de
20 milhões de pessoas. Ou
seja, dez vezes mais do que
os números oficiais divulgados pelo governo americano.
A estimativa foi apresentada pelo funcionário do
CDC em uma teleconferência com jornalistas, e os dados citados foram baseados
em uma projeção de testes
sorológicos.
A população dos EUA totaliza cerca de 329,8 milhões
de pessoas e o número de
infectados oscila entre 16,5
milhões e 26,4 milhões, de
acordo com a estimativa de
Redfield.
Essas projeções, que não
foram publicadas oficialmente pela CDC, são uma
média nacional, pois em regiões do país mais afetadas
pela pandemia, como Nova
York, o próprio governo já
informou que até 20% da população pode ter contraído o
novo coronavírus.
“Há estados em que haverá taxa de prevalência inferior a 2%, o que implica
que a maioria desses indivíduos nessas regiões ainda
são suscetíveis à infecção”,
disse Redfield.
“A pandemia ainda não
acabou”, alertou o funcionário da CDC, lembrando que a
ferramenta mais poderosa
que existe hoje é o distanciamento social. Redfield
lembrou ainda que, no momento, há aumento dos casos de contaminados no sul
e oeste dos Estados Unidos.

A onda de calor que atingiu a
Europa levou muitos britânicos para as praias. Ontem foi
preciso as autoridades locais
chamarem a polícia para dispersar a multidão, em meio à
pandemia do novo coronavírus. No dia mais quente do
ano no Reino Unido, a temperatura atingiu 33,3 graus
Celsius no aeroporto londrino de Heathrow.
Por conta do grande fluxo
de visitantes, a prefeitura de
Bournemouth, uma cidade
litorânea no sul da Inglaterra, declarou “incidente grave”, desencadeando uma
resposta coordenada da polícia e dos serviços de resgate. O número de mortos
no Reino Unido passa de 43
mil pessoas.
Em um comunicado,a prefeitura condenou a atitude
“irresponsável” dos banhistas. As autoridades locais
emitiram mais de 500 multas por estacionamento ilegal e enfrentaram violações
da proibição de acampar. Na
manhã de ontem, mais de 33
toneladas de lixo foram coletadas na costa da cidade.
“Não estamos em condições de receber tantos visitantes neste momento (...)
Por favor, não venham, não
estamos prontos para recebê-lo”, disse a prefeita Vikki
Slade.
As autoridades de saúde
britânicas
recomendam,
atualmente, manter uma
distância de dois metros entre as pessoas para impedir
a propagação do novo coronavírus.
O calor se abateu com força
sobre grande parte da Europa
esta semana, com termômetros acima dos 30 graus nos
países escandinavos. Essa onda de altas temperaturas, a
primeira desde que o novo
coronavírus atingiu a vida
dos europeus, deve desaparecer no fim de semana.

AVISO DE FÉRIAS
TEL CENTRO DE CONTATOS

A TEL Centro de Contatos solicita aos colaboradores das filiais
localizadas na Bahia que acessem a área restrita do site da empresa:
www.tel.inf.br - intranet TEL - guia DP-RH - férias.
Em caso de dúvida, consulte o seu gestor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 010/2020 SRP - objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TORRES GALVANIZADAS E MATERIAIS ELÉTRICO E ACESSORIOS, POR
LOTE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO REPETIDOR DO SINAL DE CELULAR NO DISTRITO
DE UNIÃO BAIANA - ITAGIMIRIM - BA. Abertura as 08:30hs do dia 09/07/2020. Os editais poderão ser retirados
no site www.itagimirim.ba.gov.br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal
de Itagimirim. Josenei Barbosa dos Santos Silva - Pregoeiro e Presidente da COPEL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 003-2020-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 003-2020-PE, do tipo menor:
MENOR PREÇO POR ITEM, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 004/2020 de 03.01.2020, cujo objeto é aquisição de equipamentos e materiais
permanentes, para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Saúde Pública, conforme
quantitativo e especificações técnica constante no Edital.. Horário, Data de Recebimento das propostas: a
partir do dia 26/06/2020 a 09/07/2020 até às 08:00 horas, Sessão: às 09:30h do dia 09/07/2020 (horários
de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.
licitacoes-e.com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.
com, Ibipitanga/BA, 24 de junho de 2020, Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

AVISO DE SUSPENSÃO PE SRP Nº 016/2020.
A COPEL torna público o AVISO DE SUSPENSÃO do PE SRP Nº 016/2020. Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme Termo de
Referência e Planilha Discriminativa no edital. Suspenso devido a determinação oriunda do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, publicada no Diário Oficial (edição 25/06/2020).
Lauro de Freitas, 25 de junho de 2020. Manoela Cristina Vieira do Nascimento. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 05/2020.
A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 09/07/2020 às 08:30h, em sua sede para
registro de preços para possível contratação de empresa especializada para locar mão-de-obra terceirizada
qualificada (Pedreiro, servente, carpinteiro, pintor, eletricista, montador de estrutura metálica, calceteiro), a fim
de realizar serviços na UBS de Icaraí, Cemitério e Rodoviária. Edital https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/
Transparencia e através do e-mail novacanaa_licitacoes@hotmail.com . Divulgação dos outros atos-Diário
Oficial-site: www.novacanaa.ba.org.br Ana Paula Matos da Silva – 26/06/2020.

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE AGE

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Coordenação Central de Licitação da SAEB avisa aos interessados que fará realizar licitações na modalidade
Pregão Eletrônico, abaixo discriminadas:
PE Nº

Nº BB

ABERTURA/HORA

043/2020

819223

10/07/2020 às 14:00h
(Horário de Brasília)

Registro de Preços de Material de Construção
para Salvador e Região Metropolitana Famílias(s): 45.10; 51.10; 51.20; 80.10; 80.20 e
80.30 – Rubia Mota Freitas.

OBJETO/FAMÍLIA/PREGOEIRO(A)

044/2020

819230

13/07/2020 às 14:00h
(Horário de Brasília)

Registro de Preços de Acondicionamento e
Embalagem para Salvador e Região Metropolitana
- Famílias(s): 72.40; 81.05 e 81.15 – Rubia Mota
Freitas.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos pelos portais: www.comprasnet.
ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou na SAEB sito à 2ª Avenida nº 200 – sala 101, CEP: 41.745-003,
CAB, Salvador-Ba, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min. Telefone: (71) 3115-3130 e/ou
Telefax: (71) 3115-3128.

SAEB

O Presidente da Cooprasu Cooperativa Agroindustrial, CNPJ N°. 08.678.225/0001-03. No uso das atribuições
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
que realizar-se-á no dia 05 de julho de 2020, em sua sede á Rua Plínio Salgado, n°.298, andar 1, Bairro Vomita mel, na
cidade de Guanambi – BA, CEP 46430-000, em primeira convocação às quatorze horas, com a presença de 2/3 dos
cooperados, em segunda convocação às quinze horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do
número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às dezesseis horas,
com a presença mínima de 10 cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA:
I – Prestação de contas dos atos da Administração referente ao exercício 2019, composta de Relatório de Gestão,
Balanço Patrimonial, Demonstração de sobras ou Perdas.;
II – Mudança de endereço de filial;
III – Entrada e saída de novos cooperados;
IV – Eleição dos membros administrativo e conselho fiscal;
Guanambi Bahia, 25 de Junho de 2020.
Thiago Borges de Paula
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, de 13 de Janeiro de 2020,
torna público aos interessados que foi remarcada para o dia 13 de julho de 2020 às 9h, na sede da Secretaria da
Administração e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06,
Térreo, Bairro Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, através do
Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de
pavimentação em Paralelepípedo e Concreto da Terceira Travessa da Teodoro Dias Barreto e Santa Madalena (Convênio),conforme especificações constantes do Edital e Anexos. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no
site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br. Santo Antônio de Jesus, 25 de Junho de 2020. Roberto Eugenio
O. Travassos - Presidente da CPL.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, de 13 de Janeiro de 2020,
torna público aos interessados que foi remarcada para o dia 13 de julho de 2020 às 13h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo,
Bairro Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, através do Menor Preço
Global, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de pavimentação em
Paralelepípedo e Concreto e drenagem em ruas do Bairro Santa Terezinha, Segunda Etapa, no município de Santo
Antônio de Jesus/BA, conforme especificações constantes do Edital e Anexos. O Edital e anexos estão disponíveis aos
interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br. Santo Antônio de Jesus, 25 de Junho de 2020.
Roberto Eugenio O. Travassos - Presidente da CPL.

