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COVID-19 Tombo nas receitas brutas refere-se aos meses de abril, maio e junho,
comparado ao mesmo período de 2019; tendência de queda vai até dezembro

BAHIA REGISTRA PERDA DE
R$ 1,5 BI NA ARRECADAÇÃO
O secretário
estadual
da Fazenda,
Manoel
Vitório,
entrevistado
de ontem

DA REDAÇÃO

A Secretaria da Fazenda do
Estado (Sefaz) divulgou que
a Bahia já registra uma perda de R$ 1,5 bilhão em receitas brutas nos meses de
abril, maio e junho deste
ano, em comparação ao
mesmo período de 2019. De
acordo com o secretário Manoel Vitório, em entrevista,
na manhã de ontem, para o
programa Isso é Bahia, na
rádio A TARDE FM, a tendência é que a queda continue até o final do ano.
O secretário explica que a
queda de receita foi mais intensa no começo da pandemia, com a parada de diversos setores econômicos e
com empresas e consumidores segurando os gastos.
“Com certeza, até o final
do ano, nós vamos enfrentar
um desafio muito grande.
No primeiro momento, a população e empresas seguraram o consumo, então a queda da receita foi muito grande. Depois você começa a ver
um movimento de tentativa
de normalidade. Alguns setores, como supermercados,
tiveram até um crescimento
de vendas, mas não é o suficiente para compensar o
fechamento de segmentos
inteiros”, explica.
De acordo com Manoel Vitório, o retorno das ativida-
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des econômicas na Bahia
não vai compensar a perda
de R$ 1,5 bi da receita.

Foco na fiscalização

“Essa desaceleração das perdas que está acontecendo
agora não compensa as per-

das que já ocorreram. Também temos que levar em
consideração, quando falamos de perda, é que a comparação é 2019, e o custeio da
máquina pública e os investimentos continuam”.
O secretário também des-

taca que a situação na Bahia
não está pior por conta de
dois “pilares” que foram
prioridade no governo desde o começo da pandemia.
“Primeiro, nós redirecionamos o foco de fiscalização, no sentido de atuar
mais fortemente naqueles
segmentos que estão funcionando para não perder
arrecadação e evitar sonegação. E a segunda foi o decreto do governador que
concentrou na Sefaz boa
parte das novas contratações, estando fora as aquisições e contratações para a
pandemia”.
Isso gerou, conforme Vitório, uma redução de despesas que ajudou a equilibrar as contas. O secretário
enfatizou, durante entrevista ao Isso é Bahia, que cortar
impostos seria inviável neste momento, principalmente com a necessidade de se
investir mais no estado no
combate à Covid-19.
“Nós vivemos da arrecadação de impostos. Abrir
mão disso e abrir mão de um
imposto que o cidadão baiano pagou significa correr o
risco de não conseguir atender esta população”.
Ainda segundo o gestor da
pasta, “com o coronavírus,
de extra, foram gastos até
agora R$ 812 milhões. Diretamente do Tesouro estadual, nós gastamos R$ 482
milhões. Então não dá para
imaginar abrir mão deste
tributo e depois não conseguir dar assistência para a
população”.

Servidor com Covid-19 vai Pedidos de falência
poder adiar consignado
caem 2,8% no semestre
KELLY OLIVEIRA
Agência Brasil, Brasília

Servidores, aposentados e
pensionistas de órgãos públicos poderão pedir carência de até 90 dias no pagamento do crédito consignado. Em comunicado divulgado ontem, a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) informam que poderá haver
repactuação dos atuais empréstimos consignados concedidos a esse público nas
mesmas condições previstas na Medida Provisória
936, convertida na Lei nº
14.020/2020, que prevê a carência para trabalhadores
celetistas.
No caso dos servidores, a
carência será concedida a
aqueles que contraíram a
Covid-19. A carência também poderá ser solicitada
para novas contratações,
desde que comprovada a
contaminação pela doença.
“Para os aposentados e

pensionistas do INSS, conforme aprovado pelo Conselho Nacional da Previdência Social, os bancos associados à Febraban e à ABBC
poderão, dentro do interesse e da conveniência entre as
partes envolvidas, analisar
pedidos e conceder carência
pelo prazo de até 90 dias
para novas contratações, repactuação e portabilidade
de empréstimos consignados durante o período de calamidade pública, independentemente de estarem infectados pelo novo coronavírus, também respeitada a
política de crédito de cada
instituição”, acrescentam.
Segundo as entidades, nas
repactuações ou em novas
contratações serão cobrados
os encargos remuneratórios
pelo período da carência.
“Para que seja operacionalmente viável a concessão da
carência, os órgãos pagadores precisarão adequar seus
normativos e efetuar as alterações necessárias nos sistemas informatizados”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO Nº 011/2020, que tem como objeto: a Contratação de empresa para a Reforma e Requalificação
de Praças nos Povoados de Pedra Branca e Várzea dos Bois, no município de Monte Santo – BA, no dia
07/08/2020, às 09:00h (horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e
seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, sala
07, com sede na Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba, CEP 48.800-000 - CNPJ:
13.698.766/0001-33 ou através do e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no horário das 08:00h
às 12:00h das 14:00h as 17:00h.
Monte Santo/BA, 22 de julho de 2020
Luiz Carlos dos Santos Souza
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020 - RP

Data de abertura 04/08/2020, às 9h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: registro de preços objetivando
a Contratação de empresa para fornecimento de refeições tipo marmitex destinadas às diversas Secretarias do
Município de Porto Seguro – BA. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º
Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406.
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. Hebert Jener Lima Santos– Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos comunica aos interessados
que realizará licitações, conforme abaixo indicado. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial
Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel.
nº 73-998441406. Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2.
Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial:
RDC nº 006/2020: Data de abertura 13/08/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação de empresa para construção de praça no Bairro Santiago, no Arraial D’Ajuda, no Município de Porto
Seguro-BA. Rilei Medeiros Ribeiro - Presidente da CPL.
RDC nº 007/2020: Data de abertura 13/08/2020, às 10h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação de empresa para construção de praça no Bairro Vila Jardim, no Município de Porto Seguro-BA. Rilei
Medeiros Ribeiro - Presidente da CPL.
RDC nº 008/2020: Data de abertura 14/08/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação de empresa para construção de praça no Bairro Pacatá, no Município de Porto Seguro-BA. Rilei Medeiros
Ribeiro - Presidente da CPL.

AGÊNCIA BRASIL
São Paulo

No primeiro semestre deste
ano, 601 empresas de todo o
Brasil optaram pelo processo de recuperação judicial
para evitar fechar as portas.
Segundo a Serasa Experian,
que levanta os dados com
base no que é documentado
em órgãos do Poder Judiciário e Diários Oficiais, o percentual é 2,8% inferior ao
registrado no primeiro semestre de 2019. Em relação
ao mês passado, houve aumento de 38,3%.
Neste ano, micro e pequenas empresas (PMEs) concentraram 377 (62%) dos pedidos formalizados para impedir a falência. Já as médias
responderam por 148 (24%)
requerimentos e as grandes
companhias, por 64.

Setores

Quanto aos segmentos, o de
serviços foi aquele em que se
verificou piora nos índices.
Foram oficializados 310 pe-

didos, contra 252 do ano passado. Nos setores primário,
de indústria e de comércio,
as variações foram de queda,
mudando, respectivamente,
de 127 para 108, de 176 para
135, e de 63 para 48.
O balanço da Serasa Experian indica que o volume
de pedidos de declaração de
falência teve redução de
32,9%,
na
comparação
anual, de junho de 2019 com
junho de 2020.
A soma caiu de 678 para
455, de 2019 para 2020. De
maio para junho, o número
passou de 80 para 60, uma
diferença de 25%.
O setor que mais recorreu
à medida foi o de prestação
de serviços, que passou de
291 para 224 pedidos.
Entre empreendimentos
industriais, 132 pediram falência no primeiro semestre
deste ano, ante 213 em
2019.
No comércio e no setor
primário, os resultados passaram de 163 casos para 98 e
de 11 para 1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

COMUNICADO - AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2-2020-2-FME.
O Município de Mucuri/BA, através da Secretaria Municipal de Educação, informa por meio deste, a quem possa
interessar, que a Chamada Pública N° 2-2020-2, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, publicada nos meios oficiais: (D.O.M. – Ed. 2.539-ano 10 – 20/07/2020- pag.3)
– (D.O.U. - seção 3 – n. 137 - 20/07/2020) - (D.O.E.- Prefeituras - 18/07/2020 – ano CIV – N. 22.946) e (J.G.C.
pag. 26 – Correio-Salvador - 20/07/2020), com lastro no regramento legal e considerando a pandemia mundial
do Coronavirus (COVID-19), terá novo prazo da seguinte forma: O período de apresentação da documentação e
do projeto de venda ocorrerá entre o dia 24 de julho e o dia 12 de agosto de 2020, no setor de licitação Prefeitura
Municipal de Mucuri/BA, no horário de 08:00 as 12:00 hs - Mucuri/BA, 22 de julho de 2020 - Secretaria Municipal
de Educação - Ronilzia Guerra Jardim.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020 - O Município de Biritinga-BA, torna público que fará realizar
licitações na modalidade Tomada de Preço Nº 07/2020 – contratação de empresa para execução
de obra/serviço de Construção do CRAS, via o programa de Proteção Social, firmado entre o
Ministério da Cidadania e o Município de Biritinga-Bahia, intermediado pela Caixa Econômica
Federal, sob Contrato de Repasse nº1060593-59, Convenio n°873962/2018, no dia 07/08/2020,
às 09:00h; Edital disponível na Prefeitura Municipal, Praça Municipal n°01.Biritinga-Bahia das
08:00às 13:00hs e através do e-mail: licitacaobiritinga2017@gmail.com, Biritinga 22 de julho de
2020. Heber de Almeida Antunes –COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE CONTRARRAZÕES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019
A COPEL, torna público o pedido de CONTRARRAZÕES da CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019. Tipo:
Técnica e Preço. Objeto: Seleção de Organização Social de Direito Privado sem Fins Lucrativos, qualificada como
Organização Social de Saúde (O.S) em conformidade com a Lei Municipal Nº 1.736 de 05 de Setembro de 2018
(Regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 4328 de 11 de Outubro de 2018), para celebração de contrato de
gestão no gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades ligadas a Atenção Especializada
deste Município, conforme condições fixadas no Edital e seus Anexos. Impetrado pela empresa: Instituto Albatroz
de Desenvolvimento Humano. Processo Administrativo Nº 08311/2020, o inteiro teor encontra-se à disposição
dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via email: copel2017@yahoo.
com, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na
Portaria SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Luciana Brito
Bispo Nascimento - Presidente da COPEL. 21 de julho de 2020

Procon lança plataforma
de atendimento virtual
ramenta é mais uma alternativa de atendimento para
preservar a vida, a saúde e a
segurança do consumidor, e
garantir a efetiva entrega
desse serviço”, afirmou.
RAPHAEL SANTANA

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor na Bahia (Procon) lançou mais uma ferramenta
online, destinada ao atendimento dos consumidores
baianos. Trata-se do Formulário Eletrônico de Atendimento, que surge como alternativa para registro
das reclamações, exclusivamente contra as empresas
locais, regionais ou de menor porte, que ainda não estejam cadastradas na plataforma virtual [do governo
federal] consumidor.gov.br.
De acordo com o superintendente do Procon no estado, Filipe Vieira, por meio
do formulário é possível o
consumidor fazer o registro
de reclamação individual e
obter a solução de qualquer
problema como se estivesse
no balcão de atendimento
do órgão.
“Os documentos são os
mesmo que normalmente
recomendamos no atendimento presencial: identificação pessoal e o contrato de
um serviço que queira reclamar, ou a nota fiscal de
um produto que tenha adquirido. Se o consumidor
tem mensagem de e-mail,
protocolo de atendimento,
foto e filmagem, todos estes
anexos podem ser mencionados no formulário. Isso dá
veracidade e força à reclamação”, disse, em entrevista
ao programa ‘Isso é Bahia’,
na rádio A TARDE FM, na manhã de ontem.
“É muita informação que
recebemos, e cada detalhe
pode fazer diferença. A fer-

Demanda em alta

O superintendente informou ainda que, de um ano
para cá, observa a “migração” do consumidor que ia
“bater perna” na avenida Sete de Setembro, onde se encontra a sede do Procon, para as plataformas online.
“Com isso, a gente migrou
todos os nossos serviços para estas plataformas, o que
significou um aumento de
90,4% das reclamações registradas entre março e julho deste ano, na comparação com o mesmo período
de 2019, pelo canal consumidor.gov.br. Isso significa
que 21.112 consumidores
baianos já fazem uso da plataforma, e agora tem esta
alternativa do formulário”.
Segundo ele, o maior número de queixas (25%) está
relacionado a problemas de
ordem financeira (contas a
pagar, cartão de crédito, crédito rotativo) neste período
da pandemia. Em seguida,
aparecem as reclamações
dos serviços de TV por assinatura, o que, de acordo
com Vieira, é reflexo das pessoas mais tempo em casa.
Com relação a descontos
no valor do seguro para veículos que, por causa da pandemia, obrigou com que as
pessoas ficassem em casa e,
consequentemente, os carros parados nas garagens,
ele disse: “Este problema da
redução dos custos com o
seguro já passamos ao comitê nacional das seguradoras. De fato, com a diminuição do risco, isso deveria significar também a redução
do valor do prêmio”.

Dez milhões de famílias
não precisam pagar luz
PEDRO PEDUZZI
Agência Brasil, Brasília

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez
ontem um balanço sobre as
ações da pasta, no sentido de
dar suporte a famílias de
baixa renda durante a pandemia. Segundo ele, dez milhões de unidades consumidoras com esse perfil são beneficiadas com a gratuidade
na conta de luz, desde que o
consumo não seja superior a
220 quilowatts por hora
(kW/h).
O ministro destacou também que, durante a pandemia, a capacidade de geração de energia teve uma expansão de três gigawatts, ao
mesmo tempo que a inadimplência caiu de 10% para
2%. “Além disso saímos de
uma queda na carga, que estava em 20% no início da
pandemia [em parte pela diminuição do consumo no
setor industrial] para 2%”,
acrescentou durante coletiva de imprensa online, convocada para falar dos 60
anos do ministério.

Exportações

Albuquerque acrescentou
que o setor de minas e energia ocupou, no período entre janeiro e junho, o segundo lugar no ranking de exportações, com 10,2% do total exportado, o que equivale a US$ 10 bilhões.
“O minério de ferro teve

bastante importância na
nossa balança comercial, representando 44% das exportações da indústria extrativa”, acrescentou. Falando especificamente sobre o setor
de petróleo e gás, Albuquerque disse que, no ano passado, os leilões “propiciaram que 50% dos bônus realizados no mundo fossem
feitos no Brasil”.
“A Petrobras continuará
com seu programa de desinvestimento, apesar de
termos suspendido alguns
leilões por conta dos imprevistos deste ano. No que diz
respeito a energia, faremos
apenas o leilão de transmissão do final de ano. E provavelmente em agosto
anunciaremos novos leilões
para os próximos anos”, disse o ministro, referindo-se a
leilões de termelétricas.
Segundo ele, esses leilões
complementarão as medidas estruturantes pretendidas pelo governo. Ele, no entanto, não quis dar mais detalhes sobre quais seriam essas medidas. “Entendemos
que já há um consenso em
relação a diversas medidas
que dizem respeito à modernização do setor, o que é fundamental para dar segurança aos investidores e para
prestar melhores serviços
aos consumidores. Mas não
quero adiantar quais serão
as medidas, porque elas ainda estão sendo construídas”,
afirmou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO – O Presidente do CIBARC, no uso de suas atribuições legais,
comunica a quem interessar possa a RETIFICAÇÃO da publicação do aviso de licitação no Jornal A
TARDE no dia 10/07/2020, B1, ONDE SE LÊ: aviso de licitação Pregão Presencial n.º 1/2020 – SRP.
LEIA-SE: aviso de licitação Pregão Presencial n.º 2/2020 – SRP. Cocos – BA, 22/07/2020. Anízio
Veiga Filho-Pregoeiro.

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

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 011/2020.
A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará PP 011/2020, visando realização de Registro de preço para
futura e eventual aquisição de material elétrico e de iluminação publica para atendimento das demandas
da Secretaria de Planejamento e Obras. Abertura do Pregão em 05/08/2020, as 08:30h na sede da PM de
Itaetê. Tipo menor preço por lote. 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.
Itaetê-BA, 22/07/2020. - Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

