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RECUO Ano de 2020 tem sido o pior
para os serviços na Bahia desde 2011

SETOR DE
SERVIÇOS
TEVE QUEDA
RECORDE
EM ABRIL

MARJORIE MOURA

Os resultados da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), divulgados ontem, são
os piores das série histórica
iniciada em 2011. No Brasil,
a queda recorde foi de 11,7%,
e na Bahia, em abril, foram
registradas reduções inéditas tanto em relação a março
(-21,0%) quanto a abril/19
(-29,9%). “Esse é o terceiro
recuo consecutivo e o mais
intenso da série histórica,
iniciada em janeiro de 2011”,
destacou o IBGE.
De março para abril quase
todas as 27 unidades da Federação apresentaram recuos no volume de serviços
prestados: houve crescimento somente em Mato
Grosso (9,0%). No país como
um todo, os serviços acumulam queda de -4,5% de janeiro a abril de 2020, com
resultados positivos apenas

em Rondônia (2,7%) e no
Amazonas (0,8%).
No acumulado nos 12 meses encerrados em abril, os
serviços também seguem
em baixa na Bahia (-6,2%).
Um desempenho bem inferior ao nacional (-0,6%) e o
4º recuo mais profundo entre os estados. Na Bahia, a
queda ante março (-21,0%)
foi a 3ª mais intensa entre os
estados; na comparação
com abril/19 (-29,9%), o estado teve 2ª maior queda do
país. Até abril, o ano de 2020
vem sendo o pior para os
serviços na Bahia desde
2011, com queda acumulada
de -12,3%, a maior da série
histórica da PMS e o recuo
mais intenso do país.
Pelo 2º mês consecutivo,
em abril, todas as cinco atividadesdeserviçosrecuaram
na Bahia ante o mesmo período de 2019, puxadas pelos
serviços prestados às famílias (-75,7%) e transportes
(-33,5%).Ambosossegmentos

Resultado negativo é o pior desde início da série histórica, em 2011, e é efeito, em boa parte, do isolamento social

PERDAS NO SETOR
DE TRANSPORTES
Além da perda das
receitas no transporte
aéreo e rodoviário de
passageiros, há queda no
transporte de carga,
operação de aeroportos,
concessionárias e outros

“Trabalho on line agilizou
a justiça baiana”, diz juiz

DA REDAÇÃO

Desde o início do regime de
teletrabalho, determinado
pelo Tribunal de Justiça da
Bahia (TJ-BA), em função da
pandemia da Covid-19 (novo
coronavírus), os magistrados da Justiça estadual baiana conseguiram otimizar os
trabalhos e chegar em regiões que estavam na iminência da desativação de algumas comarcas.

“A estrutura do Poder Judiciário fez com que chegássemos nestas comarcas, ajudando a comunidade. Estamos presentes em todas as
regiões da Bahia. Tem sido
uma novidade a modernização da forma de trabalhar”, contou o presidente
em exercício da Associação
dos Magistrados da Bahia
(AMAB), juiz Alberto Raimundo Gomes, em entrevista ao programa Isso é Bahia,
na rádio A TARDE FM, ontem.
Segundo ele, os advogados, promotores e defensores públicos aprovaram a
nova metodologia de traba-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
CNPJ N: 13.769.021/0001-18

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares, de acordo
com Convênio n° 0975/17/ SINCONV 857370/2017 firmado entre o Município de Planaltino e Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, na modalidade de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD. A licitação
ocorrerá no dia 06 de julho 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. 17 de junho de 2020.
Presidente: Danilo José de Souza Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna pública a realização do Procedimento Licitatório,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo Menor Preço, mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93 e Decretos Municipais
nºs 09/2014 e 029/2014, no dia 30 de junho de 2020 às 09:00h, no Auditório do Paço Municipal. Objeto: EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIPE, DAS MARCAS: VOLARE,VOLKSWAGEM,MERCEDES,FORD – para os CAMINHÕES E ÔNIBUS; das
marcas MITSUBISHI,MERCEDES BENS E RENAULT – para as AMBULÂNCIAS; e das marcas JCB, CASE 845B
– para as MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA e MOTONIVELADORA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Edital
completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitado
através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com a partir do dia 18/06/2020, inclusive. Informações (75) 3642-2112.
David Casais de Carvalho - Pregoeiro. Jaguaripe - BA, 17.06.2020.

tiveram quedas recordes no
estado desde 2012.

Turismo

Serviços ligados ao turismo
também tiveram quedas recordes na Bahia em abril:
-63,1% em relação a março e
-72,6% ante abril/19. Estas
atividades ficaram abaixo
do verificado no país como

lho, de forma online, e estão
trabalhando normalmente.
“Isso agilizou a Justiça baiana de uma maneira que não
esperávamos. É uma ida sem
volta. Agora é preciso o Tribunal investir mais em equipamentos para disponibilizar toda a estrutura”, sugeriu. De acordo com Alberto,
a sociedade é quem vai ganhar com os processos mais
céleres. “A Justiça de 30 anos
atrás não é a mesma de hoje.
Qualquer demanda é logo
judicializada. O povo aprendeu a reclamar mais dos
seus direitos e isso veio acumular as demandas do Judiciário”, concluiu.

DA REDAÇÃO

O prefeito de Catu, Geranilson Requião (PT), afirmou
ontem que a arrecadação do
município diminuiu “substancialmente” com a pandemia do novo coronavírus.
Apesar de não falar em números para mensurar o impacto, o petista destacou a
diminuição de royalties do
petróleo e do Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natu-

CNPJ N: 13.595.251/0001-08

Edital nº LPN 001/20 - Contrato de Empréstimo nº 3262/OC-BR (BR-L1389)
A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, doravante denominada
Contratante, convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para EXECUÇÃO
DE OBRAS COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA DE ESCADA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, NO
ESTADO DA BAHIA. O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos na CONDER, sito a Av. Edgard
Santos, 936, Narandiba, em Salvador - Bahia ou poderá ser solicitado através do e-mail: copel@
conder.ba.gov.br, a partir das 13:30 horas do dia 22/06/20. Os interessados poderão obter maiores
informações no mesmo endereço acima ou no telefone (71)31173474. As propostas deverão ser
entregues na CONDER/COPEL, no endereço acima, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor
de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e serão abertas às 09:30 do dia 22/07/2020, na
presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. Salvador - BA, 17 de
junho de 2020. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

reza (ISS) como causas do
problema.
De acordo com ele, o repasse de recursos federais
para repor perdas de municípios e estados com a
pandemia vai gerar mais de
R$ 4 milhões aos cofres da
cidade. Com uma parcela de
R$ 1,3 milhão depositada recentemente pela União, o
município vai poder antecipar o 13º salário dos funcionários públicos. No entanto, isso não será capaz de
recompor a arrecadação, segundo o prefeito.
“Essa lei recompôs toda a
receita do município? Não.
Mas esses recursos vêm co-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 001/2020 - Aquisição de medicamentos, material penso e odontológico, visando atender
as demandas da Secretaria De Saúde Do Município De ARamari/ Bahia, por meio do Pregão Eletrônico 001/2020,
conforme Edital e anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: http://www.portaldecompraspublicas.
com.br até 30/06/2020 às 9:00hs e início da disputa de preços às 9:01hs. Informações pelo e-mail: copelaramari@
gmail.com e telefone: (75) 3432-1175, de 8h às 12h. Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2020 - 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 Aquisições de equipamentos permanentes - mobiliário,
eletrodomésticos, informática e médico hospitalares, para entrega imediata, destinados ao Hospital Antônio Joaquim
Lopes do Município de Coribe - Bahia, abertura no dia 07/07/2020 às 09hs00min. O edital completo encontra-se
na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e nos sítios www.
coribe.ba.gov.br e www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. Coribe - Bahia, 16 de junho de 2020. Gesandro Soares
de Carvalho. Pregoeiro.

O prefeito
autorizou
novamente a
reabertura do
comércio, após
ter feito isso
e voltar atrás

mo um alento. Vêm como
um valor para igualar ao que
tivemos em 2019 em relação
ao FPM. Lá para setembro,
outubro, se a economia não
tiver um retorno, teremos
uma situação ainda mais difícil”, disse o petista, conhecido como Gera, ao Isso é
Bahia, na A TARDE FM. Ainda
segundo ele, a Santa Casa de
Misericórdia, que administra o hospital da cidade, recebeu R$ 2 milhões para ampliar ações de combate à
pandemia do coronavírus.
Com 130 casos, o prefeito
autorizou novamente a reabertura do comércio, após
ter feito isso inicialmente e
voltado atrás. O objetivo, segundo ele, é reforçar a economia municipal. Até o momento, somente uma pessoa morreu, mas em um
hospital de Salvador.
“Criamos também posto
de atendimento especialmente para a Covid. Esse posto é composto por 11 leitos
para observação. Temos três
leitos para estabilização com
respiradores e temos 15 leitos
para internação”, falou Gera,
sobre a estrutura de saúde
montada em Catu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2020
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física na prestação de serviços continuados para o fornecimento
de refeições prontas do tipo PF-Prato Feito, na Vila de João Correia município de Mucugê, Bahia, para suprir as
necessidades das diversas Secretarias e Órgãos, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. TIPO:
Menor Preço. ABERTURA: 01/07/2020, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontrase no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73,
Centro, ou no portal da prefeitura no endereço https://io.org.br/ba/mucuge/acessoainformacao, Mucugê/BA, 17 de
Junho de 2020, Odirleia Santos Silva - Pregoeira.

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

téis, que se aprofundou no
mês de abril. O impacto negativo no resultado geral dos
serviços baianos, no mês,
veio de transportes, serviços
auxiliares aos transportes e
correio. A atividade também
mostrou uma queda recorde
no estado (-33,5%) e é a que
tem mais peso na estrutura
do setor de serviços.

“Queda de arrecadação foi
substancial”, diz prefeito de Catu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

um todo (-54,5% ante março
e -67,3% na comparação com
abril/19).
Serviços prestadosàsfamílias na Bahia tiveram a maior
retração dentre as atividades
(-75,7%). Foi o pior resultado
para o segmento desde o início da série histórica da PMS,
em 2011, refletindo a perda de
receita de restaurantes e ho-

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 003/2020 – Objeto: Aquisição de material de penso, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Monte Santo/BA. As proposta poderão ser incluídas no sistema www.licitacoes-e.com.br, a partir da
data 05/06/2020 às 10:00. Divulgação da proposta de preço e abertura: 30/06/2020 a partir das 09h00min. (horário
de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site: www.licitacoes-e.com.br ou na sala do setor de
licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, com sede Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte
Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33, no horário das 08:00 às 12:00h
ou através de email:licitacao.montesanto@gmail.com.
Monte Santo-BA, 17 de junho de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº 021/2020, objetivando
o Aquisição de Laminas e garras para motoniveladoras, retroescavadeiras, escavadeiras e pás
carregadeiras para suprir a necessidade da secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos,
por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço por Lote. Sessão de Abertura das
propostas:30 de Junho de 2020, às 08:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no
site https://prefeunapolis.com.br/. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial
do Município, através do site https://prefeunapolis.com.br/. Maiores informações através do e-mail:
eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores,
nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia. Em, 17 de Junho de 2020. Marilan
Oliveira Rocha - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
TOMADA DE PREÇO 07/2020. Objeto: construção de praça no povoado de Sapecado. Menor valor global. Dia
30/06/2020 às 9h. ////// TOMADA DE PREÇO 08/2020. Objeto: construção de rede de iluminação pública na rua João
Alves na sede. Menor valor global. Dia 30/06/2020 às 10h. ////// TOMADA DE PREÇO 09/2020. Objeto: construção de
uma Creche Tipo 2, no Povoado de Curralinho. Menor valor global. Dia 01/07/2020 às 8:50h. Informações/Edital: na
CPL. Presidente Dutra/Ba, 18 de junho de 2020. Joaci Mendes Machado. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Homologa o resultado do PP SRP 13/2020, objeto: serviços de hospedagem e aquisições de refeições. Após a análise
documental e o julgamento das propostas, declara vencedora: Neilton Almeida da Silva ME, CNPJ 08.600.857/000154, item I - valor R$ 96.000,00, item II - valor R$ 117.300,00 e item III - valor R$ 143.880,00; Anailde Soares Sampaio
ME, CNPJ 08.475.400/0001-65, item IV - valor R$ 54.000,00. Ruy Barbosa/Ba, 04 de maio de 2020. Luíz Claudio
Miranda Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA

CNPJ N: 13.347.539/0001-63
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020
O Município de Nordestina/Bahia, realizará Licitação na modalidade: Pregão Presencial nº 030/2020, em 30/06/2020,
às 09:00 horas, para a aquisição de ventilador pulmonar eletrônico, para o combate ao enfrentamento do covid-19,
neste município, tipo Menor Preço Global. O edital está disponível no setor de licitação, na Praça João Soares Moura,
Nº 103 – Centro – Nordestina/Bahia, das 8h às 12h, Telefone (75)3650-2133. Ricardo Souza Bispo – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 085-2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 023-2020
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de alargamento dos Viadutos Francisco José
Pinto e Wilson da Costa Falcão, no Município de Feira de Santana. Tipo: Menor Preço. Data: 22/07/2020 às 08h30.
Local: Teatro Margarida Ribeiro - Rua José Pereira Mascarenhas, 409 Capuchinhos, Feira de Santana – Bahia. Edital
no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, mesmo
endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana,
17/06/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.
COMUNICADO - CORREÇÃO EDITALÍCIA
LICITAÇÃO Nº 099-2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 026-2020. Objeto: Concessão dos serviços
de iluminação pública, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e
manutenção da rede municipal de iluminação pública. Encontra-se disponível no site: www.feiradesantana.ba.gov.br,
correção ao edital. Feira de Santana, 17/06/2020. Luciana Lima Flores Nascimento – Presidente da Comissão Especial
de Licitação.

