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COVID-19 A medida, que inicialmente estava prevista para três meses, será estendida por mais dois

Portaria que
remanejava verba
do Bolsa Família
é revogada

SALVADOR QUARTA-FEIRA 10/6/2020

GUEDES CONFIRMA PRORROGAÇÃO
DO AUXÍLIO DE EMERGÊNCIA
Marcos Corrêa / PR / 20.2.2020

ANDREIA VERDÉLIO E
JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, confirmou
ontem que o auxílio emergencial será prorrogado por
mais dois meses, conforme
já havia sido anunciado pelo
presidente Jair Bolsonaro, e
que, durante esse tempo, o
setor produtivo pode se preparar para retomar as atividades, com a adoção de
protocolos de segurança. “E
depois [a economia] entra
em fase de decolar novamente, atravessando as duas
ondas [da pandemia e do desemprego]”, disse Guedes,
durante a 34ª Reunião do
Conselho de Governo.
O auxílio é um benefício
financeiro concedido pelo
governo federal a trabalhadores informais, microempreendedores individuais,
autônomos e desempregados e visa fornecer proteção
no período de enfrentamento à crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.
Inicialmente, a previsão era
o pagamento de três parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras).
Na semana passada, o secretário especial de Fazenda
do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues, informou que a eventual prorrogação do auxílio emergencialpormaisdoismesesdeve
elevar o custo do programa
para um valor entre R$ 202
bilhões e R$ 203 bilhões.
A 34ª Reunião do Conselho de Governo, realizada
ontem no Palácio da Alvorada, foi transmitida ao vivo
pela TV Brasil e em suas mídias sociais.

Segunda parcela

O pagamento da segunda
parcela do auxílio emergencial será feito até o dia 13 de
junho. O calendário seguirá
conforme o mês de nascimento dos beneficiários.

Ontem o ministro da Economia anunciou que o governo federal criará um programa de renda mínima

Ontem, recebeu quem nasceu em setembro; hoje, os
nascidos em outubro; no dia
12, os de novembro e no dia
13, os de dezembro. No dia 11
não haverá repasse em função do feriado de Corpus Christi. A informação foi divulgada ontem na entrevista
virtual da Caixa Econômica
Federal, instituição financeira responsável pela gestão do programa de auxílio
emergencial.

Renda mínima

O ministro da Economia
anunciou ainda que o governo federal criará um programa de renda mínima
permanente, após a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), batizado de Renda Brasil. O ministro disse
ainda que será criado um
programa para geração de
empregos formais, com a retomada do projeto Carteira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

CARTA CONVITE nº 001/2020. Sessão - dia 19/06/2020 às 14:00horas, na Sala da Comissão, situado na Praça
da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de
engenharia na adaptação da escola rural para Centro de Isolamento COVID-19, na Sede do Município de Campo
Formoso-Bahia, conforme a Lei nº 13.979/2020. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00
às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber Araujo dos Santos- Presidente da COPEL. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

RETOMADA DE CONCORRÊNCIA 05/2020. Objeto: demolição de escola e construção de Escola Proinfância tipo
C, no distrito Itajuru. Informamos que fica designada sessão para 07/07/2020 às 9:30h, na sede, para continuação
do processo licitatório. //////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020. BB 819074 – SMS. Objeto: Aquisição de
materiais/insumos necessários ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Abertura de proposta: 17/06/2020 às
8h. Sessão pública: 17/06/2020 às 10h. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario ou www.licitações-e.com.
br. Informações: na CPL, Rua Laudelino Barreto, s/n, de 8 às 12h, email: compeljuridicosms@gmail. Jequié/Ba, 08
de junho de 2020. Tiago Alves G. Muniz. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

Verde e Amarela.
“Aprendemos durante toda essa crise que havia 38
milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mer-

“Aprendemos
que havia 38
milhões de
brasileiros
invisíveis”
PAULO GUEDES, ministro

cado de trabalho”, disse Guedes durante reunião ministerial coordenada pelo presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com o ministro,
haverá a unificação de vários programas sociais para
a criação do Renda Brasil,
que deve incluir os 38 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, de três
parcelas de R$ 600, pago em
razão da pandemia da Covid-19.
Já com o programa Carteira Verde e Amarela, umas
das bandeiras de campanha
de Bolsonaro, o governo pretende flexibilizar direitos
trabalhistas como forma de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 05/2020. Menor preço Item. Dia 19/06/2020 às 9h. Objeto: Aquisição
de equipamentos destinado ao combate do COVID-19. Edital: www.comprasgovernamentais.gov.
br. Informações: 7734472114, e-mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br e www.cordeiros.ba.gov.br.
Cordeiros/Ba, 10 de junho de 2020. Jairmar Maia da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/2020. Menor valor global. Objeto: fornecimento de refeições (quentinhas/
self-servic) com refrigerante. Dia 23/06/2020 às 8:30h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/
PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@
joaodourado.ba.gov.br. João Dourado/BA, 09/06/2020. Elton Gomes Carneiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 032/2020 - O Município de Barra Do Choça - Bahia, comunica
que realizará licitação do tipo ELETRÔNICO, visando Registro De Preços para contratação
futura de pessoa jurídica objetivando a aquisição de concreto usinado 25MPA, para atender
às demandas da Secretaria De Infraestrutura E Serviços Públicos Do Município De Barra
Do Choça. Início de Recebimento propostas eletrônicas no site: www.licitacoes-e.com.br:
25/06/2020 a partir das 08:00h. Disputa eletrônica: 29/06/2020 às 8:30:00h. Informações:
licitacao@barradochoca.ba.gov.br.

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

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 017/2020
O Município de Eunápolis torna público a realização nova sessão de abertura de propostas para o Pregão Eletrônico Nº
017/2020(SRP), objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento
de material de limpeza hospitalar em atendimento as necessidades do Hospital Regional, SAMU-192 e da Policlínica
neste Município, observando as disposições da Lei Federal Nº 13.979/2020, por meio do site: www.licitacoes-e.com.
br, Tipo: Menor Preço Global. tendo em vista que foi declarada FRACASSADA. Sessão de Abertura das propostas: 17
de Junho de 2020, às 11:15 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br.
As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://www.
eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. 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, 09 de junho de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

CNPJ N: 14.195.333/0001-28

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

AVISO ANTECIPAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020
O PRESIDENTE DA CPL torna pública, a quem possa interessar, que o Procedimento licitatório
na modalidade Tomada de Preços de nº 009/2020, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada no ramo da construção civil, para “Construção de uma escola de ensino fundamental
1, com 04 salas de aula Povoado da Imbiara, Município de Jaguaripe”, será ANTECIPADO para o
dia 18 de junho de 2020 às 09:00h.
Motivo: Conveniência da Administração. Informações (75) 3642-2112. Rosiel Conceição Freire Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 09/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Taperoá, por meio de seu pregoeiro, torna público que realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 093/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2020 - SRP. Tipo: Menor Preço por lote.
Tem como objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material penso para atender a todas
as unidades básicas, departamento de assistência farmacêutica, pronto atendimento e hospitalar, assim como
na distribuição nos Postos de Saúde da Atenção Básica do Município de Taperoá Bahia, (com reserva de cota
de 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), 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 18/06/2020 até às 08h:30m do dia 22/06/2020, por meio do sistema eletrônico. A
sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00m (horário de Brasília) do dia 22 de junho 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, 10 de junho de 2020.
Murilo Bomfim Assis
Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2020
O Município de Ituberá do Estado Bahia, através do Presidente oficial da CPL nomeado através da Portaria nº 001/2019,
de 02 de janeiro de 2019 conforme a Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações e a Lei Complementar
nº123/2006 e em conformidade com as condições previstas, a Resolução/CD/FNDE Nº 38, de 16 de julho de 2009
visando ao atendimento da alimentação escolar dos alunos da educação Básica vinculados ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar- PNAE/FNDE, torna público a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e
mediante as informações a seguir: Objeto: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar, conforme a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009 visando o atendimento da Alimentação
Escolar dos alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/FNDE,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Data do Recebimento das Propostas:30/06/2020
(trinta de junho de 2020), às 09:00h (nove horas). O edital e informações complementares, encontra-se à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitações, na Unidade Administrativa, situada na Praça Rui
Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na Cidade de Ituberá-Ba Fax
(73) 3256-8104 e no Diário Oficial-site: www.itubera.ba.gov.br. Contatos: Carlos Benedito. Ituberá, 09 de junho de
2020. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Presidente da Comissão Permanente de Licitação-Portaria nº 01
de 02 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n, Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão presencial SRP nº 027/2020 - PA nº 165/2020 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material
elétrico visando atender as necessidades do município. Tipo: menor preço; abertura dia 22/06/2020 às 09:00horas.
Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, fone: (74) 3536-2406.
Casa Nova-BA, 08/06/2020. Pregoeiro: Anderson Nunes de Matos.

Aviso de Pregão Eletrônico nº 028/2020

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 028/2020 – P.A 166/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos/material permanente para unidade de atenção básica em saúde
visando atender a proposta Ministério da Saúde nº 11696.710000/1200-04. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a
partir do dia 11/06/2020 às 08:30 horas. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 22/06/2020 às 13:30 horas;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á partir do dia 22/06/2020 às 14:00 horas. Edital e informações:
www.casanova.ba.gov.br; licitacoes-e.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

Aviso de Pregão Eletrônico nº 029/2020 - SRP

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO SRP na forma
ELETRÔNICA, Nº 029/2020 – P.A 167/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro de preço
para possível e eventual fornecimento de aparelhos de ar condicionados e material de instalação. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: a partir do dia 11/06/2020 às 08:30 horas. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia
23/06/2020 às 08:30 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á partir do dia 23/06/2020 às 09:00
horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; licitacoes-e.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

Em nota, a pasta ressaltou
que o remanejamento do
Bolsa Família já havia sido
aprovado pela Junta de Execução Orçamentária pararecompor o orçamento da Secom, cuja verba tinha sido
diminuída pelo Congresso
Nacional durante a tramitação do Orçamento Geral da
União de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CREDENCIAMENTO 003/2020. A PMCG – BA, torna publico que realizará CREDENCIAMENTO
003/2020 cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou agricultores
Individuais) deverão apresentar os envelopes no período de 08/06/2020 a 23/06/2020, das 08 às
12 horas. A abertura dos envelopes se dará no dia 24/06/2020 às 09h na sala de Licitações da
Prefeitura. O edital estará à disposição no site: http://doem.org.br/ba/capimgrosso. Capim Grosso –
BA, 08 de Junho de 2020. CAROLINE LIMA DA FONSECA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 030/2020 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote, Representado pelo Maior
Percentual de Desconto Ofertado; Abertura: Dia 24 de junho de 2020, na sede da Prefeitura, às 09h00min;
Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de pecas e acessórios automotivos, para manutenção da
frota de veículos do Município de Várzea Nova.
Modalidade: Credenciamento nº 03/2020; Período para Entrega da Documentação: 11 de junho de 2020
a 29 de Junho de 2020 no horário das 8:00 às 12:00 horas; Objeto: Este procedimento tem por objeto
o credenciamento de pessoas jurídicas ou física para prestação de serviços médicos, em atendimento e
manutenção da saúde pública do município de Várzea Nova, com fulcro no caput do art. 25 c/c com o art. 114
da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante a remuneração estabelecida no Edital.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações,
com sede na Praça José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no portal do município
através do link https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea
Nova – Bahia, 10 de junho de 2020.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

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 do GRUPO DE
TRABALHO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, constituída através da Portaria DIPRE nº 113/2019, com base
nas prerrogativas que lhes foram conferidas, notificar os ex-gestores, listados abaixo, quanto a instauração
do procedimento de Tomada de Contas Especial – TdeCE dos convênios citados na tabela. Com o objetivo
de encerrar os trabalhos da Tomada de Contas Especial, oportunizamos o envio de manifestação no prazo de
10 dias corridos, após publicação deste edital.
Convênio nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras, com fornecimento de material e
mão-de-obra, visando a CONCLUSÃO de Pavimentação e Drenagem das vias urbanas municipais, conforme
Convenio nº 789393/2013, Ministério das Cidades/Caixa, de acordo com o memorial e Projeto Básico. TIPO:
Menor Preço. ABERTURA: 25/06/2020, às 9h. LOCAL: Sede da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se
no setor de Licitações, seu exemplar poderá ser retirado presencialmente, de 8h às 12h, Pça Cel. Douca
Medrado, 73, Centro, taxa de recolhimento no valor de R$ 20,00 (trinta reais), através do DAM ou no portal
da prefeitura no end. https://io.org.br/ba/mucuge/acessoainformacao, Mucugê/Ba, 09 de Junho de 2020.
Lizandra Santos Novaes – Presidente da CPL.

O governo revogou ontem a
portaria que remanejava
R$83,9milhõesdoprograma
Bolsa Família para a publicidade legal. Originalmente
previstaparaentraremvigor
a partir de 2 de junho, a medida autorizava que uma
parte do dinheiro do programa que estava parada devido
ao auxílio emergencial (os
beneficiários de ambos recebem apenas a maior parcela) poderia ser aplicada na
Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).
A Portaria 13.866, que trata da revogação, foi publicada ontem em edição extra
do Diário Oficial da União e
é assinada pelo secretário
especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues. A realocação de recursos não influenciaria no pagamento regular
das mensalidades do Bolsa
Família, segundo informações divulgadas pela pasta.
De acordo com o Ministério da Economia, com a
alocação de recursos do auxílio emergencial, os gastos
com o Bolsa Família caíram
de uma média de R$ 2,5 bilhões ao mês, em 2020, para
cerca de R$ 113,1 milhões em
abril. A recomposição de receitas é prevista e autorizada
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) de 2020.

Extrato do Contrato 1397/2020, DL 35/2020. Contratante: PMPD. Contratado: Casa do Hospital Produtos
Ortopédicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 05.891.600/0001-00, objeto: Aquisição de 50 Macacões, impermeáveis
contra riscos de origem química, na cor a branca, confeccionados em PVC polipropileno, para atender a demanda
do Hospital de Campanha do Covid-19. Valor: R$ 4.250,00. Vigência: 01 a 30/06/2020. //////// Extrato do Contrato
1591/2020, DL 36/2020. Contratante: PMPD. Contratado: A L B de Oliveira EPP, CNPJ 07.785.176/0001-45, objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos, para atender a demanda do hospital de Campanha do Covid-19. Valor: R$
20.639,80. Vigência: 08/06 a 08/07/2020. Presidente Dutra/Ba, 10/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos (móveis, equipamentos
hospitalares, equipamentos de informática) para atender Unidades de Saúde do Município. Tipo:
Menor Preço Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o
edital completo. Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial.
Início da sessão de disputa eletrônica: 23/06/2020, às 09:00h. Informações: 77 - 3437-2939. José
Henrique Silva Tigre – Prefeito Municipal.

facilitar novas contratações.
“Há regimes onde têm muitos direitos e pouquíssimos
empregos e há 40 milhões
de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são e vamos formalizar esse pessoal
todo”, ressaltou Guedes.
Em novembro de 2019, o
governo editou a Medida
Provisória nº 905, que criou
o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, para facilitar
a contratação de jovens entre 18 a 29 anos, mas ela perdeu a validade antes de ser
aprovada pelo Congresso,
em abril deste ano.

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Município

Responsável

162/10

Novo Triunfo

200/10

Santa Terezinha

José Messias
de Matos Reis
Agnaldo Figueiredo
Andrade

Processo
Comissão
Administrativo TdeCE
043.11383.2020.0001554-11 Portaria DIPRE nº
007/2020
043.11383.2020.0003901-69 Portaria DIPRE nº
108/2020

Salvador, 09 de junho de 2020.
João Sampaio e Cerqueira
Coordenador do GT de TdeCE

