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Prefeitura Municipal de Itambé - PE
Aviso de Licitação - Edital Republicado

O Município de Itambé-PE, torna público a Republicação da Abertura do 
Processo Licitatório nº 030/2022 – Tomada de Preços nº 002/2022, que 
tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a Prestação 
de Serviços de Construção de uma ponte localizada na Avenida Nossa 
Senhora das Graças, Distrito de Ibiranga, neste Município de Itambé-PE, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, descrito e 
especificado no edital e seus anexos. Reabertura da Sessão Pública: Dia 
15 de dezembro de 2022, às 14h00mim (quatorze horas). Local de 
realização da sessão pública: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Josué de Castro, 84, Centro, Itambé-PE. Valor Estimado: 
R$ 277.953,46 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e 
três reais e quarenta e seis centavos). O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no seguinte endereço: http://www.itambe.pe.gov.br/ ou pelo e-mail 
comissaopl@hotmail.com.  Demais informações pelo telefone (81) 
3635-1156/1409, Ramal 236 e/ou por e-mail: comissaopl@hotmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira. 

Itambé-PE, 25 de novembro de 2022.
Maria das Graças Galindo Carrazzoni

Prefeita

Enem e Educação

Covid-19: UFRPE também 
decide voltar a exigir máscaras 
de proteção contra a covid-19

Em Pernambuco, além da UFRPE, as universidades UFPE, UPE 
e Unicap passaram a exigir máscaras

COVID-19

A 
U n i v e r s i d a d e 
Fe d e r a l  Ru r a l 
de Pernambuco 

(UFRPE) também decidiu 
voltar a exigir o uso de 
máscara de proteção con-
tra a covid-19 em ambien-
tes fechados. A medida 
valerá a partir da próxima 
segunda-feira (28). A deci-
são foi tomada nesta sex-
ta-feira (25) e informada à 
comunidade universitária.

“Diante do aumento dos 
casos de covid-19, apre-
sentado pelas autorida-
des sanitárias do Estado, 
a UFRPE torna obrigató-
rio o uso de máscaras em 
ambientes fechados, em 
toda a UFRPE, por tempo 
indeterminado. A medida 
já vinha sendo recomen-
dada e a obrigatoriedade 
se restringia ao Hospital 
Veterinário e ao Depar-

tamento de Qualidade 
de Vida”, disse a reitoria, 
num comunicado.

Outras três universi-
dades do Estado decidi-
ram o mesmo. Na UFPE, 
as máscaras passarão a 
ser exigidas para alunos, 
professores, servidores e 
terceirizados, nos locais fe-
chados, também a partir 
de segunda-feira.

A Universidade de Per-
nambuco (UPE) foi a pri-
meira a voltar com a obri-
gatoriedade das máscaras. 
Desde o último dia 18 de 
novembro, a comunidade 
acadêmica foi informada 
que necessita usar a pro-
teção em salas de aulas, la-
boratórios e clínicas, além 
de outros espaços fecha-
dos da instituição.

Na Universidade Cató-
lica de Pernambuco (Uni-
cap), a exigência passou a 
valer desde o último dia 21.

MARGARIDA AZEVEDO
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