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COVID-19 Medida vale apenas para os
beneficiários com 60 anos ou mais

INSS
AUTORIZA
PROVA DE
VIDA POR
PROCURAÇÃO
KARINE MELO
Agência Brasil, Brasília

Desde ontem, agentes bancários estão autorizados a
realizar comprovação de vida por meio de procurador
ou representante legal, de
beneficiários do Instituto
Nacional do Serviço Social
(INSS) com idade igual ou
superior a 60 anos, sem o
prévio cadastramento na
instituição. A dispensa da
autenticação pode ser feita
quando apresentada procuração, termo de tutela, curatela ou guarda.
A procuração também deverá ser aceita quando for
apresentado instrumento
de mandato público, nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa e durante o período
de 120 dias, podendo ser
prorrogado por ato do presidente. A portaria, assinada
pelo presidente do instituto,
Leonardo Guimarães, foi
publicada na edição de ontem do Diário Oficial da
União.
A flexibilização abrange

uma série de documentos,
como certidões de nascimento, casamento ou óbito,
documento de identificação, formulários de perfil
profissiográfico previdenciário, documentos apresentados para solicitação de
pagamento até o óbito.
Também inclui fechamento de vínculo empregatício, alteração de dados cadastrais, cadastramento de
pensão alimentícia, desistência de benefício, além de
documentos do grupo familiar para fins de pedido de
benefícios assistenciais, instrumentos de mandatos para cadastramento de procuração, documentos médicos
para comprovação de doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção para
fins de inclusão de procuração, termo de tutela, de curatela, guarda e o comprovante de andamento do processo judicial de representação civil.
O INSS poderá ainda, a
qualquer tempo, solicitar os
documentos apresentados,
autenticados ou não, caso
entenda necessário, espe-
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Não é necessário cadastramento prévio do documento em agências da instituição

cialmente após o fim do
atual estado de emergência
epidêmico. Nos casos em

A portaria foi
publicada na
edição de
ontem do
Diário Oficial
da União

que a documentação necessária não estiver entre as
previstas, provocar dúvida
quanto à sua legitimidade
ou for indispensável o comparecimento presencial do
interessado, os prazos ficarão suspensos enquanto
perdurar a interrupção do
atendimento presencial.

Irregularidade

A dispensa da autenticação,
segundo a norma, não vale
caso haja algum indício consistente de falsidade.
“Nos casos em que houver

Caixa dá mais prazo a mutuário
KELLY OLIVEIRA
Agência Brasil, Brasília

Desde ontem é possível pedir mais dois meses de pausa no pagamento de prestações do crédito imobiliário contratado com a Caixa
Econômica Federal. A medida vale para financiamentos
de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida (faixas
1,5, 2 e 3) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).
Segundo a Caixa, os clientes pessoas física e jurídica
que já tiveram a pausa temporária de 120 dias concluída poderão prorrogar o pra-

zo por mais 60 dias. Quem
ainda não optou por essa alternativa também poderá
solicitar pausa de 180 dias.
Para as empresas, a opção
de pausa é válida para os
financiamentos à produção
de empreendimentos e para
os financiamentos de aquisição e construção de imóveis comerciais (modalidade individual). As opções de
pagamento parcial dos encargos ou carência também
serão estendidas para até
180 dias, porém não poderão ser utilizadas em conjunto com a pausa.
A Caixa lembra que, durante o período de pausa, o

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 - RP: Data de abertura 03/08/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de testes rápidos para detecção
qualitativa de anticorpos IgG/lgM – Novo Coronavírus, a serem utilizados na testagem de pacientes com
quadro clínico-epidemiológico compatível com o COVID-19. Informações no endereço: Av. dos Navegantes,
Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h às 14h,
de segunda a sexta, ou pelo tel. nº (73) 99844-1406. Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço:
www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/
portoseguro/#diario-oficial. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2020

contrato não está isento da
incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas. Os
valores dos encargos pausados são acrescidos ao saldo
devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.
A taxa de juros e o prazo
contratados inicialmente
não sofrem alteração.

Quem pode solicitar

Clientes pessoa física com
contratos em dia ou com até
180 dias em atraso (clientes
que utilizaram o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço para reduzir uma parte
da prestação também podem optar pela pausa);

clientes pessoa jurídica com
contratos em dia ou com
atraso de até 60 dias (duas
prestações).
Os clientes pessoa física
podem solicitar a pausa de
180 dias ou a prorrogação do
período de pausa por mais
60 dias para os contratos já
atendidos pelo aplicativo
Habitação Caixa, pelos telefones 3004-1105 e 0800 726
0505, ou de forma automatizada pelo 0800 726 8068,
opção 2 – 4 – 2. Os clientes
pessoa jurídica podem solicitar a pausa pelo número
0800 726 8068, opção 2 – 4,
ou com o auxílio do gerente
de relacionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

TOMADA DE PREÇOS 08/2020. Objeto: recuperação de estradas vicinais e ruas do município. Menor preço global.
Dia 12/08/2020 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 28/07/2020. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

CNPJ N: 13.674.148/0001-53
AVISO PRORROGAÇÃO EDITAL REGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-PE E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-PE

A pregoeira do Município de Jussiape torna pública a prorrogação de abertura da sessão do dia 03/08/2020, em
atendimento ao que determina o art. 4º, V, da Lei 10.520/02, conforme especificações de cada EDITAL, pelo site https://
www.jussiape.ba.gov.br, para o dia 07/08/2020, através do site https://www.licitacoes-e.com.br: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2020-PE, para aquisição de equipamentos hospitalar como mesa cirúrgica, compressor e centrífuga, dentre outros,
destinados as demandas da CASA DE SAUDE ANA MEDRADO LUZ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-PE para aquisição
de medicamentos, material penso e odontológicos entre outros, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde
deste município. JUSSIAPE, 20 de julho de 2020. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA VITÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

CNPJ N: 16.429.268/0001-83

O Município, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº
142/2008, faz saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de 03/08/2020 às
10:00 hs, proposta de preço, com objeto Contratação de empresa do ramo para fornecimento de
equipamentos e materiais permanente, destinado a Secretaria de Educação, do Município de São
José da Vitória, tipo menor preço por lote, São José da Vitória(BA), 22 de Julho de 2020, JEOVÁ
NUNES DE SOUZA, Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

A Prefeitura Municipal de Taperoá, por meio de seu pregoeiro, torna público que realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 106/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2020 - SRP. Tipo: Menor Preço
por Item. Tem como objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Teste de imunosaio
cromatográfico rápido para a detecção de anticorpos IgG/IgM COVID-19 para pacientes do Município
de Taperoá-Ba. 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 31/07/2020 até às 08h:30m do dia 03/08/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública
eletrônica será aberta às 09h:00m (horário de Brasília) do dia 03 de agosto de 2020. Informações gerais
através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75)
3664-1142.
Taperoá – BA, 27 de julho de 2020.
Murilo Bomfim Assis
Pregoeiro

dúvida quanto à legitimidade de qualquer documentação apresentada, caberá solicitação de exigência que
terá o prazo suspenso até o
retorno do atendimento
presencial”, diz a portaria.
Os casos que envolverem
recebimento de benefício, a
inclusão de procuração em
qualquer situação, termo de
tutela, de curatela, de guarda e o cadastramento de herdeiro necessário, na condição de administrador provisório, serão realizados pelo INSS.

A América Latina vai emergir da pandemia com taxas
mais altas de pobreza, já que
os esforços para controlar o
vírus levaram a saltos no desemprego e no endividamento, afirmou o presidente do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID),
Luis Alberto Moreno.
A região, onde o crescimento econômico já vem
desacelerando nos últimos
anos, deverá registrar contração econômica entre 8% a
10% em 2020, como resultado do novo coronavírus e
das medidas de quarentena
associadas, disse Moreno.
A pandemia “vai empobrecer não apenas os latino-americanos, [mas também] o mundo em geral,
mas claramente a América
Latina será mais afetada
porque somos uma região
[de mercado] emergente”.
O BID, que é o maior credor regional da América Latina, aprovará neste ano
quase US$ 20 bilhões em
empréstimos. Cerca de US$
15 bilhões serão destinados
aos governos para fortalecer
os sistemas de saúde.

Venezuela

Embora a maior contração
da região tenha ocorrido na
Venezuela, Moreno disse
que o BID não pode financiar o governo do presidente
Nicolás Maduro porque seu
governo está inadimplente
em empréstimos de cerca de
US$ 700 milhões.
A Venezuela está em recessão há seis anos e a inflação anualizada ultrapassa os 3.500%.

Mercado reduz projeção
de queda do PIB para 5,7%
KELLY OLIVEIRA
Agência Brasil, Brasília

A previsão do mercado financeiro para a queda da
economia brasileira este
ano foi ajustada de 5,95% para 5,77%. A estimativa de recuo do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos
no país – está no boletim
Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos.
Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento
de 3,5%, a mesma previsão
há nove semanas consecutivas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a
projetar expansão de 2,5%

do PIB.
As instituições financeiras consultadas pelo BC também ajustaram a projeção
para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 1,72% para
1,67%, neste ano. Para 2021, a
estimativa de inflação permanece em 3%, há seis semanas consecutivas. A previsão para 2022 e 2023 também não teve alteração: 3,5%
e 3,2%, respectivamente.
A projeção para 2020 está
abaixo do piso da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo BC.
A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional é
de 4% em 2020, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou
para baixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. PA 100/20. Edital 23/2020. Menor preço por item. Objeto: Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Acolhimento das
Propostas: de 28/07 a 07/08/2020 às 9h. Abertura da Sessão: 07/08/20 às 9:15h. Disputa de Lances: 07/08/20
às 9:30h. Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Edital: https://uaua.ba.gov.br/category/licitacao/aviso-delicitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/diario. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br e
tel. 7436731707, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 28/07/20. Max Denys Alves da Silva. Pregoeiro.

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº025/2020, objetivando a Locação de
veículos, equipamentos, e mão de obra para manutenção da iluminação pública do Município de Eunápolis - BA,
por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 07 de
Agosto de 2020, às 08:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site http://licitacao.provoq.com.
br/As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial 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 27 de julho de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

América Latina
ficará mais
pobre após
pandemia

CNPJ N: 13.634.969/0001-66

CARTA CONVITE

CARTA CONVITE - 003/2020 - objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia destinada a
realização de pavimentação em bloco sextavado de vias públicas - Sede do Município - CONVÊNIO
- MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PREFEITURA Nº 865578/2018. Abertura as 09:00hs do dia
05/08/2020; 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 - Presidente da COPEL.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 03/08/2020 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Itens de Recepção
de Satélite Banda C para Salvador e Região Metropolitana - BB: 826643 – Família (s): 59.85- site: www.
licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.
ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do
e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200,
Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da
Bahia – Salvador/Bahia - 27/07/2020. Rosilene Brito dos Anjos – Pregoeiro (a) Oficial.

SAEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

TOMADA DE PREÇOS 04TP/2020. Objeto: Construção de 01 quadra poliesportiva coberta e
vestiário, quadra de Volley e Campo na localidade do Jordão e 01 quadra poliesportiva Coberta
e Vestiário na localidade Nova Aparecida. Dia 12/08/2020 às 8:30h. Informações: e-mail
cabcopel@gmail.com. Cabaceiras do Paraguaçu/Ba, 27 de julho de 2020. Vinicius Mariano da
Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – P.A’s n° 059/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de placas voltaicas
Município de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 13 de Agosto de
2020, às 09h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/
BA. Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 14:00.
www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 27 de Julho de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA

CNPJ N: 13.858.675/0001-18
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 06/2020.
A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 03/08/2020 às 09:00h, em sua sede para Registro
de Preços de máscaras, aventais e kit de testes de imunocromatografia rápida para detecção do COVID 19. Edital
https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.novacanaa.
ba.org.br Ana Paula Matos da Silva – 27/07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020 - RETIFICAÇÃO - O Município de Barra do Choça- Bahia, através da
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, consoante atribuições previstas na legislação vigente, torna
público a RETIFICAÇÃO ao Edital do procedimento em epígrafe, publicado no Diário Oficial da Prefeitura
Municipal de Barra do Choça, no Diário Oficial da União e no Jornal . ONDE LÊ-SE: Objeto: Contratação
de Pessoa Jurídica especializada, objetivando o recapeamento asfáltico com Pré-misturado (PMF) em ruas
e avenidas do município de Barra do Choça-Bahia (…) LEIA-SE: Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
especializada, objetivando o recapeamento asfáltico em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com capa selante,
em ruas e avenidas do município de Barra do Choça-Bahia (…) Prefeitura Municipal de Barra do Choça – Ba,
27 de julho de 2020.Cíntia Alves da Silva Araújo. Comissão Permanente de Licitação. Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
CNPJ N: 13.195.862/0001-69

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP027/2020
O Município de Rafael Jambeiro/BA comunica aos interessados que, por motivo de interesse
público, CANCELARÁ as sessões de entrega de envelopes de documentos e de propostas das
Licitações, Pregão Presencial PP027/2020. Objeto: contratação de empresas para prestação de
serviços de transporte escolar, para os alunos da rede pública municipal de Rafael Jambeiro-BA.
Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 30/07/2020, às 09:00 horas. Está CANCELADA, nos exatos
termos do que preconiza o § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93. Ariana de Lima Gomes – Pregoeira

