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COVID-19 CNC estima queda média de 59,2% nas vendas
no país; aqui o percentual é ainda maior, -66,2%

BAHIA É 3º ESTADO
COM PREVISÃO DE
PERDAS NO VAREJO
NO DIA DAS MÃES

MARJORIE MOURA

Na véspera da reunião do
Copom que pode reduzir a
taxa Selic para até 3%, como
forma de estimular a concessão de crédito, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou ontem estimativa de que a crise
provocada pelo novo coronavírus vai acarretar uma
queda histórica média de
59,2% no volume de vendas
no varejo no Dia das Mães de
2020 no Brasil. Em termos
relativos, três estados do
Nordeste deverão registrar
as maiores perdas: Ceará
(-74,2%),
Pernambuco
(-73,5%) e Bahia (-66,2%).
Para Guilherme Dietze,
economista da Fecomércio-Bahia, “a CNC tem uma
metodologia de cálculo diferente, leva em conta todo
o mês de maio e não concordamos com a previsão de
queda muito grande nos setores de supermercado e de
farmácia, porque são bens
que as pessoas continuam
comprando. Nossa avaliação
leva em conta cartões de crédito e as associações de supermercados. Nossa expectativa nos 10 primeiros dias
de maio que correspondem
ao período de Dia das Mães

é que teremos uma perda de
36% das vendas ou R$ 500
milhões em relação a 2019.
Cinco setores que são sensíveis a esta data: supermercados, farmácias e perfumaria, vestuário, eletroeletrônicos, móveis e decoração”.
Dietze disse ainda que a
previsão é que redução das
vendas no setor de vestuário
chegue a 70%. “A Bahia sofre
por ter uma renda média
mais baixa que outras regiões e um nível de desemprego mais elevado, o que
vai dificultar uma retomada, que as pessoas voltem a
ter mais renda, tenha um
pouco mais de consumo,
conforto, segurança, uma
poupança maior. Mas todo
mundo está no mesmo barco, não tem nenhuma região
que esteja diferente do que
está acontecendo no resto
do pais”, finalizou.

Alternativas

Mas a busca por alternativas
é constante por parte dos
centros comerciais e dos lojistas. Um exemplo é o Shopping Paralela, que aderiu ao
movimento de oferecer aos
seus lojistas e clientes uma
operação de drive-thru para
retirada dos presentes comprados online das lojas participantes. O horário de fun-

Barra é um dos shoppings que aderiram ao drive-thru

Pandemia provocou o fechamento do comércio na capital e em cidades do interior

cionamento é das 10h às 18h,
até domingo, no estacionamento G. Os produtos são
entregues no horário agendado. A entrega é feita com
o cliente no carro, no horário
combinado com o lojista,
evitando aglomerações.
Os shoppings da Bahia,
Barra, Itaigara, Salvador e
Salvador Norte também já
aderiram ao drive-thru.
Já a loja Ferreira Costa optou pelo sistema delivery pe-

lo qual o presente pode ser
comprado e enviado para a
residência
pelo
site
www.ferreiracosta.com, ou
o cliente pode fazer o pedido
online e retirar na loja.
Leyza Sousa, proprietária
da Bem Pet, que funciona no
Shopping Barra, explica que
o momento é de desafio porque embora o funcionamento das pets seja essencial, o
fato de sua loja não ser de rua
impõe restrições. “Logo de-

pois da emissão do decreto
(municipal), nós estabelecemos uma parceria de delivery. Nós fizemos o trabalho
de divulgação com contato
com nossos clientes pelo
mailing. Mas com o passar
do tempo verificamos que
precisávamos fazer mais e
em parceria com a empresa
que fornece o sistema de administração da loja, fizemos
um site e estamos vendendo
até para São Paulo”, disse.

Produção industrial brasileira
registra queda histórica de 9,1%
VITOR ABDALA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

A produção industrial brasileira teve queda de 9,1% na
passagem de fevereiro para
março deste ano. Este foi o
maior recuo desde maio de
2018 (-11%) e o pior mês de
março desde 2002. Segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
resultado é reflexo das medidas de isolamento social
provocadas pela pandemia
de Covid-19.
Na comparação com março de 2019, a queda chegou
a 3,8%. A indústria acumula

perdas de 2,4% na média
móvel trimestral, 1,7% no
ano e 1% em 12 meses.
“Esse impacto da pandemia fica evidenciado quan-

CNI APONTA RETRAÇÃO
DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Segundo a Confederação
Nacional da Indústria, a
Sondagem Indústria da
Construção ficou em 28,8
pontos em março. Os
valores abaixo de 50 são
considerados retração
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Delivery é uma
das estratégias
para amenizar
os prejuízos
O crescimento nas vendas
online já tem sido percebida
pelo comércio desde o início
da quarentena. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) apontam aumento
de 30% nas vendas pela internet durante as duas primeiras semanas de abril.
Para uma compra segura,
Emmanoel Monteiro, coordenador dos cursos de Redes
de Computadores e Análise
de Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, recomenda sites de marcas que possuam clareza nas informações dos produtos e/ou serviços, e formas de pagamento disponíveis. É importante
também observar se no site
de compra constam todos os
dados necessários para a localização do fornecedor, como o nome empresarial,
CNPJ e endereço.
Antes de realizar as compras é consultar o site do
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor –
Procon, ou outros endereços
eletrônicos que possuam registros de reclamações de
clientes, como o Reclame
Aqui, para se ter um parâmetro da reputação da empresa. “Quando vamos a algum centro comercial, sempre comparamos os produtos e as lojas. Nas compras
online é da mesma forma: o
consumidor deve avaliar,
principalmente, a credibilidade da empresa”, explica
Emmanoel Monteiro.
Entre os direitos do consumidor no e-commerce está
a ‘garantia legal’ dos produtos comprados pela internet,
previsto no Código de Defesa
do Consumidor (CDC).
MARJORIE MOURA

A maior retração
foi na indústria
de automóveis,
-28%

do se compara com o mês de
fevereiro, já que a taxa é fortemente negativa e representa a queda mais intensa
desde maio de 2018, quando
houve a greve dos caminhoneiros. E não apenas pela
magnitude da taxa, mas
também pelo alargamento
por diversas atividades, incluindo todas as quatro categorias econômicas e 23 das
26 atividades pesquisadas”,
afirma o pesquisador do IBGE André Macedo.
Na passagem de fevereiro
para março, houve quedas
na produção em 23 dos 26
ramos industriais pesquisa-

dos, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (-28%),
confecção de artigos do vestuário e acessórios (-37,8%),
bebidas (-19,4%), couro, artigos para viagem e calçados
(-31,5%) e produtos de borracha e de material plástico
(-12,5%). Por outro lado, três
atividades tiveram alta na
produção: impressão e reprodução de gravações
(8,4%), perfumaria, sabões,
produtos de limpeza e de higiene pessoal (0,7%) e manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (0,3%).
José Patrício / Estadão Conteúdo / 20.3.2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PREGÃO PRESENCIAL N˚ 007/2020 - CANCELAMENTO - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público
o cancelamento do Pregão Presencial 007/2020 objetivando Contratação de empresa de prestação
de serviços de locação de veículos leves e pesados com motorista e operador, quilometragem livre e
seguro total para atender as diversas Secretarias deste Município, em decorrência da constatação de
inconsistência no termo de referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ N: 13.927.819/0001-40
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PE Nº 015/2020/SMS
A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na publicação de Aviso de Abertura de Licitação PE nº
015/2020/SMS, veiculada na página 14 do D.O.M. nº 1680 de 04/05/2020, no Jornal A Tarde de 05/03/2020, no
DOU edição 84, seção 3, página 143 de 04/05/2020: Onde se lê: AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PE Nº
015/2020/SMS. Leia-se: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PE Nº 015/2020/SMS. Lauro de Freitas, 05/05/2020.
Susana Maria Sobreira/SESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/2020. Menor preço por item. Objeto: locação de 01 guindaste tipo Munck
com cesto, montado em caminhão, com motorista, para manutenção do sistema de iluminação pública
das diversas ruas da sede, distritos e povoados. Dia 19/05/2020 às 9h. Edital: http://www.ipmbrasil.
org.br/diariooficial/ba/ pmterranova/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7532382061/2062 ou e-mail:
copelpmtn02@outlook.com. Terra Nova/Ba, 05/05/2020. Marineide Pereira Soares. Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

REABERTURA: PREGÃO PRESENCIAL 14/2020. Menor valor por lote. Objeto: locação de veículos
automotores; E convoca as empresas credenciadas na sessão de 29/04/2020; Data da reabertura:
07/05/2020 às 9h. Informações: na CPL, tel. 7436681306, ou e-mail: licitacao@joaodourado.
ba.gov.br. João Dourado/Ba, 05 de maio de 2020. Elton Gomes Carneiro. Presidente da CPL.

MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 001/2020
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 25/05/2020, às 10h30, na Quadra da Escola
Manoel Castro, CHP001/2020, cujo objeto é Aquisição de gêneros alimentícios referente a Agricultura Familiar
que serão utilizados para Alimentação Escolar no ano letivo de 2020, para o atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar–PNAE. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital, na sala da COPELPrefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro, 44.220-000, Saubara- BahiaTel.:(71)3696-1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com. Saubara, 05/05/2020 – Wellington Araújo
Pimenta-Presidente da COPEL

CNPJ Nº 09.674.900/0001-99 | NIRE N º 2920.317.107-6

REDUÇÃO DE CAPITAL
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., com sede na cidade de Salvador/BA, CNPJ/
MF 09.674.900/0001-99, com contrato social devidamente arquivado perante a JUCEB/NIRE
2920.317.107-6, vem a público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por
unanimidade dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução parcial
do capital social em R$ 31.360.491,00 (trinta e um milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e
noventa e um reais), mediante a eliminação de 31.360.491 (trinta e um milhões, trezentos e sessenta
mil, quatrocentos e noventa e uma) quotas.
Presidente: Diego Paixão Nossa Villar e Secretário: Homero Leite Maia Moutinho da Silva.

MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
CNPJ Nº 14.053.804/0001-63 | NIRE N º 29.2.0365516-2

REDUÇÃO DE CAPITAL
MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., com sede na cidade de Salvador/BA, CNPJ/
MF 14.053.804/0001-63, com contrato social devidamente arquivado perante a JUCEB/NIRE
29.2.0365516-2, vem a público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por
unanimidade dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução
parcial do capital social em R$ 33.344.039,00 (trinta e três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil
e trinta e nove reais), mediante a eliminação de 33.344.039 (trinta e três milhões, trezentos e quarenta
e quatro mil e trinta e nove) quotas.
Presidente: Diego Paixão Nossa Villar e Secretário: Homero Leite Maia Moutinho da Silva.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

A CPL da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 21/05/2020 às 08:30hs, em sua sede
para REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ICARAÍ - DERALDO PEREIRA
DA SILVA, no Município de Nova Canaã - Bahia. Edital na sede, email novacanaa_licitacoes@
hotmail.com ou no site https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia T: (73) 3207 2630.
Divulgação dos outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.gov.br. Ana Paula M. da Silva
- 06/05/2020 - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
CNPJ N: 13.922.620/0001-20

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2020.
A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará TP 003/2020, visando Contratação de empresa
para Reforma do Hospital Municipal de Itaetê conforme Convênio nº 863774/2017. Abertura da
TP em 22/05/2020, as 08:30h na sede da prefeitura. Tipo Menor Preço global. O edital poderá se
adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras das 8:00h, as 12:h.Todos os atos
desta licitação serão publicados no DOM, www.itaete.ba.io.org.br. ItaetêBA, 05/05/2020. Maria José
Teixeira da Silva-Presidente.

MD BA GRAÇA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA

REDUÇÃO DE CAPITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2020
PREGÃO PRESENCIAL NO. 005/2020- PP

CNPJ Nº 12.706.795/0001-37 | NIRE N º 29.2.0404812-0

MD BA GRAÇA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, com sede na cidade de Salvador/BA, CNPJ/
MF 12.706.795/0001-37, com contrato social devidamente arquivado perante a JUCEB/NIRE
29.2.0404812-0, vem a público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por
unanimidade dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução
parcial do capital social em R$ 10.694.726,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e quatro mil,
setecentos e vinte e seis reais), mediante a eliminação de 10.694.726 (dez milhões, seiscentos e
noventa e quatro mil, setecentos e vinte e seis) quotas.
Presidente: Diego Paixão Nossa Villar e Secretário: Homero Leite Maia Moutinho da Silva.

CNPJ 16.430.621/0001-45

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente torna público, a todos, que
está aberto o PREGÃO PRESENCIAL 005/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de
suprimentos de informática para esta Câmara, conforme especificações, quantidades e condições constantes
do Anexo I - Termo de Referência do Edital. Abertura: 20/05/2020, às 08h30min. 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) 3488-2090, no horário de 8h às 12h, no http://ba.portaldatransparencia.
com.br/camara/correntina/ Em 04 de maio de 2020. Adenilson Pereira de Souza – Presidente.

PEDIDO DE LICENÇA (LAS)
Comercial de Álcool Subaé Eireli, CNPJ
36.987.475/0001-60, torna público que está
requerendo ao Instituto de Meio Ambiente –
IMA a Licença Ambiental Simplificada (Las),
localizado na Av. Deputado Luis Eduardo
Magalhães, s/n, km 523, Galpão 06, Subaé,
Feira de Santana – Ba, CEP 44.079-002.
Marcos Silva Pinho
Sócio Administrador

