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O dragão da inflação começa a soluçar
Os preços dos alimentos estão em alta, assim como os
preços nas lojas de material
de construção, mas ainda
não podemos falar em inflação. O conceito de inflação
supõe aumentos de preços
generalizados, permanentes
e contínuos em vários setores da economia. Por isso, o
que está ocorrendo atualmente parece ser um pico de
demanda, resultado do auxílio emergencial, que aumentou o consumo de alimentos e material de construção nas classes de menor
poder aquisitivo. E também
do aumento na cotação do
dólar, que era de R$ 4 em
agosto de 2019 e pulou para
R$ 5,46, um aumento de 37%
que tornou muito mais vantajoso exportar do que vender no mercado interno, e
isso com a China comprando
o que vê pela frente.
A princípio, tudo indica
que é um movimento pontual, uma “inflação da feira e
do supermercado”, e que os
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preços tenderão a se reduzir
quando houver a queda da
demanda, até porque o auxílio emergencial vai ser
cortado pela metade, a taxa
de desemprego permanece
alta e o varejo ainda se ressente de um certo grau de
isolamento social. Mas, infelizmente, há outros fatores envolvidos e a inflação
pode voltar. Em primeiro lugar, não há sinais de que a
demanda vá refluir, pelo
contrário, a maioria dos setores da economia está retomando as atividades, o setor industrial está crescen-

do,a construção civilestá em
alta, a classe média, que fez
poupança forçada por seis
meses, está pronta para ir às
compras, e o crédito ao consumidor é o mais barato dos
últimos anos. E qualquer
economista sabe que taxa de
juros real quase negativa, como a que o Brasil tem hoje,
é estímulo ao consumo.
Além disso, é preciso levar
em conta que o dólar alto vai
elevar o custo de vários setores e que a inflação dos
alimentos representa 13%
no cálculo do IPCA e pode
disseminar a alta de preços
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pela economia. Para completar é preciso lembrar que
o auxílio emergencial, mesmo pela metade, é um valor
adicional que não existia antes da pandemia e que significa que o governo vai continuar colocando no mercado R$ 25 bilhões/mês cujo
destino será o consumo.
Junte-se a tudo isso o fato
de o governo federal ter colocado na economia, para fazer frente à pandemia, bilhões e mais bilhões de reais
criados através de emissão
de títulos, o que aumentou a
base monetária, sem correspondente aumento da produção, o que significa uma
massa monumental de dinheiro extra circulando na
economia, nas mãos das
pessoas e dos estados e municípios. Em suma, a âncora
monetária se esfacelou e para que a inflação não retorne, ou o país permanece em
recessão, ou o governo se
agarra à âncora fiscal que é
o teto de gastos.

A venda da Bahia Norte
A concessionária Bahia
Norte, que administra as
rodovias que interligam o
Polo de Camaçari, o CIA, o
Porto de Aratu, a região turística do litoral norte e o
aeroporto de Salvador, foi
vendida para o fundo paulista Monte Equity Partners. O fundo adquiriu as
ações da Odebrecht e da Invepar, que detinham cada
uma 50% do total. Foi um
negócio da ordem de R$ 1,5

bilhão e, segundo o empresário Julio Zogbi, sócio-fundador da Monte, a
empresa já manteve contatos com a Secretaria de
Infraestrutura e a Agerba e
a intenção é cumprir todas
as metas estabelecidas na
concessão e ampliar os investimentos em outras rodovias na Bahia. O grupo
comprou também outras
duas concessionárias pernambucanas.

PIB da Bahia cai 8,7%
O PIB da Bahia caiu 8,7% no
segundo trimestre de 2020,
em relação a igual período
do ano passado, desempenho melhor que o nacional
por conta do setor agropecuário, que cresceu 7,3%
mesmo na pandemia. Mas o
setor de Serviços, que representa cerca de 70% do PIB,
despencou 11,5%, com a retração no turismo e de mais
de 15% no comércio e nos

transportes. A indústria de
transformaçãocaiu12,8%ea
construção civil reduziu seu
PIB em 12%. A arrecadação
de impostos caiu 15%, e, não
fossem os recursos vindos
da União, a situação seria
difícil. E até o PIB do agronegócio caiu 2,4%. Mas isso
é passado, o futuro já aponta
crescimento na indústria,
construção civil e, mais lentamente, no setor serviços.

RESULTADO Na comparação mensal, número coloca o estado no quinto lugar entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE

INDÚSTRIA BAIANA CRESCE 11% EM JULHO

MARJORIE MOURA

A Pesquisa Industrial Mensal
Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi divulgada ontem, mostrando que a produção industrial baiana cresceu 11,1% de junho para julho,
mas segue em queda (-5,7%)
em relação a julho de 2019.
No comparativo com junho,
acumulou o terceiro crescimento consecutivo, ficando
acima da média nacional
(8,0%) e ocupando o quinto
lugar entre os 15 locais pesquisados pelo instituto. Com
os resultados de julho, a produção industrial na Bahia
caiu -7,1% nos primeiros sete
mesesde2020,umresultado
melhor que o do Brasil como
um todo (-9,6%). Nos 12 meses encerrados em julho, a
indústria baiana caiu -5,6%,
desempenho quase idêntico
ao nacional (-5,7%).
De junho para julho, a indústria brasileira teve resultados positivos em 12 dos 15
locais. Os melhores desempenhos ocorreram no Ceará
(34,5%) e Espírito Santo
(28,3%), enquanto que Mato

Leo Lara / Divulgação

Grosso (-4,2%), Goiás (-0,3%)
e Paraná (-0,3%) foram os
únicos estados com queda.
O resultado da indústria
baiana na comparação com
o mesmo mês do ano passado ficou abaixo do nacional (-3,0%) e foi a quinta queda mais acentuada dentre os
15 locais pesquisados. As
quedas ainda predominaram em julho, em oito das 15
áreas investigadas, puxadas
por Espírito Santo (-13,4%) e
Paraná (-9,1%). Pernambuco
(17,0%) e Amazonas (6,0%)
tiveram os melhores desempenhos nessa comparação

Altos e baixos

Apesar do bom resultado, a
produção industrial na Bahia acumula queda de -12,2%
entre março e julho deste
ano. O resultado negativo
em relação a julho de 2019
(-5,7%) foi motivado por quedas na indústria extrativa
(-2,8%) – que voltou a cair
após resultado positivo em
junho –, e de transformação
(-5,9%), esta como forte reflexo das produções automobilísticas (-51,4%) e metalúrgica (-59,4%).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
PREGÃO PRESENCIAL 21/2020. Objeto: serviços voltados para educação em saúde, com a
utilização de comunicação multimeios (Revistas educativas e informativas e out-door) com foco
na prevenção e controle do COVID-19. Menor valor global. Dia 22/09/2020 às 9h. Informações:
na CPL. Presidente Dutra/Ba, 10 de setembro de 2020. Raimundo Mário P. Machado. Pregoeiro.

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

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará TP 005/2020, visando Contratação de empresa para
Reforma e Construção de Praças e Áreas de Lazer e Atividades Culturais para o público na Zona Rural
do município de Itaete-BA. Abertura da TP em 28/09/2020, 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.
Itaetê-BA, 09/09/2020. Maria José Teixeira da Silva - Presidente.

Indústria automobilística do estado segue em forte recuo em julho, com -51,4%
Porém, sete das 11 atividades da indústria de transformação baiana registraram altas na produção em
julho 20/ julho 19, e com
destaque, mais uma vez,
dos derivados do petróleo
(18,8%). Em julho, a produção industrial da Bahia apre-

sentou a terceira variação
positiva consecutiva (11,1%)
frente ao mês anterior, na
comparação com ajuste sazonal. Já o setor fabril no
estado mantém uma queda
acumulada na produção de
-12,2% entre março e julho.
No comparativo com ju-

lho de 2019, foi o quarto resultado negativo consecutivo, mas mostra desaceleração no ritmo de recuo em
relação aos meses anteriores (-26,2% em abril, -20,6%
em maio e -14,6% em junho).
Das 11 atividades da indústria de transformação inves-

tigadas no estado, quatro registraram quedas de produção.
A indústria automobilística no estado cai seguidamente desde fevereiro e tem
o pior desempenho nos primeiros sete meses de 2020,
com uma produção 52,7%
menor do que a do mesmo
período de 2019. Já a metalurgia vem em quedas seguidas desde setembro de
2019, e acumula recuo de
-37,6% nos primeiros sete
meses de 2020.
Entre as sete atividades industriais com aumento de
produção em julho 20/ julho 19 na Bahia, os destaques
foram para fabricação de
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e
ópticos (29,9%) e fabricação
de bebidas (23,5%).
A atividade que mais contribuiu para reduzir a queda
daproduçãoindustrialbaiana
em junho foi a fabricação de
coque, de produtos derivados
do petróleo e de biocombustíveis (18,8%), com o terceiro
maior crescimento, mas com
o maior peso na estrutura do
setor industrial no estado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.476/0001-03, através da
Comissão Permanente de Licitação, designada no Decreto nº 14 de 13 de janeiro de 2020, torna público
aos interessados que realizará no dia 01 de Outubro de 2020 às 9h, na sede da Secretaria da Administração
e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo,
Bairro Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, CHAMADA PÚBLICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: Aquisição emergencial de kit’s de alimentos da agricultura familiar para alimentação dos alunos das
Escolas e Creches Municipais de Santo Antonio de Jesus, para o período de 150 (Cento e cinquenta) dias
do ano letivo, garantindo o fornecimento de alimentação aos alunos durante a pandemia do coronavirus,
conforme a Lei 13.987 de 7 de abril de 2020. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados
no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos –
Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 09 de Setembro de 2020.Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS

C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

O PRESIDENTE DA CPL torna pública, a quem possa interessar, que no dia 29/09/2020 às 09:00h será
realizado Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 019/2020, do tipo Menor Preço,
no Auditório do Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como
objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, para “Serviço de reforma
geral da Escola Municipal Muniz Barreto, inclusive reforma da Quadra poliesportiva que pertence à
escola, na Sede do Município de Jaguaripe”. OBS.: Em razão da pandemia decorrente do COVID-19, os
envelopes de documentos e propostas de preços deverão ser protocolados na recepção da Prefeitura,
no dia e horário do certame, devendo os licitantes aguardarem o julgamento da habilitação, no auditório
do Paço Municipal, cujo julgamento será feito pela comissão de licitação na mesma data do certame,
na sala da CPL, mediante filmagem, e o resultado divulgado no mesmo dia. O 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 11/09/2020, inclusive, no expediente normal desta
Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 3642-2112. Rosiel
Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 09/09/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30849856.2020.PE.0127.SENAICI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO. AVISOS DE LICITAÇÕES: 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 às 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:
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 009/2020: Data de abertura 01/10/2020, às 09h, por meio
do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de empresa para requalificação do Pier Municipal e
Construção do Centro de Convivência do Parque Marinho, no Município de Porto Seguro-BA. Rilei Medeiros
Ribeiro – Presidente da Comissão de Licitação.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020: Data de abertura 22/09/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.
com.br. Objeto: Registro de preços, visando a contratação de empresa para fornecimento de materiais e
acessórios de limpeza, higiene pessoal e suprimentos descartáveis destinados ao Município de Porto Seguro
– BA. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020
O PRESIDENTE DA CPL torna público, a quem possa interessar, que no dia 01/10/2020 às 09:00h será
realizado Procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços de nº 020/2020, do tipo Menor Preço,
no Auditório do Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como
objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, para “OBRA COMPLEMENTAR
AO CONTRATO 179/2020, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DA
BANCA, POVOADO ILHA D’AJUDA, DISTRITO DE CAMASSANDI, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. Em razão
da pandemia decorrente do COVID-19, os envelopes de documentos e propostas de preços deverão ser
protocolados na recepção da Prefeitura, no dia e horário do certame, devendo os licitantes aguardarem
o julgamento da habilitação, no auditório do Paço Municipal, cujo julgamento será feito pela comissão
de licitação na mesma data do certame, na sala da CPL, mediante filmagem, e o resultado divulgado no
mesmo dia. O 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, partir do dia 14/09/2020, inclusive,
no expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75)
3642-2112. Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 09/09/2020.

Objeto: Aquisição de compressor de ar com sistema de secagem e reservatório integrados para uso
geral, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos.
Data de Abertura: 21/09/2020 às 09h00min - Horário local

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30849396.2020.CIMATEC.PE.0117.SENAICI

Objeto: Aquisição de ar condicionado para o CIMATEC PARK, conforme edital e seus anexos.
Data de Abertura: 21/09/2020 às 13h30min, horário local.
Retirada dos Editais no Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br
Salvador, 10/09/2020
Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO- REPUBLICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 1452/20. O Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, através da Comissão Permanente de
Licitação torna público a republicação do processo em epigrafe, por ter sido DESERTO o ato da sessão
ocorrido em 09/09/2020, em consonância com os princípios básicos da administração pública, uma nova
assentada, para o dia 28/09//2020, às 09h00min, na sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães, 126 - Centro
– Senhor do Bonfim – BA, realizará através de videoconferência de acordo com o Decreto Municipal nº
136/2020, a licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 010/2020, regida pela Lei de Licitações
8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia
civil para Requalificação e Urbanização dos espaços de Conveniência do Largo da Catedral, Praça Juracy
Magalhães e Praça Austricliano de Carvalho, no Município de Senhor de Bonfim-Ba. Recurso através
Convênio nº OGU MC 0889128/2019 Operação 1065613-41/2019, recursos do Governo Federal, através
do Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR e contrapartida do Município de Senhor do Bonfim- Bahia,
tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preço global, que poderá ser adquirido através do
site da transparência Municipal www.senhordobonfim.ba.gov.br as informações dúvidas e esclarecimentos
poderão ser feita a Comissão de Licitação através do e-mail pmsb.copel4@gmail.com e copel@pmsb.
ba.gov.br ou pelos fones (74) – 3541-8726, 3541-8727, em horário de expediente, das 08: 00h as
14:00hs. As sessões serão realizadas pelo softwares Zoom Meetings. ID da reunião: 889 4167 3205.
Senha de acesso: pmsb. Sessão II. Publicação anterior Doem 21/08/2020 edição 2.135 pág. 04, Dou nº
162, pag. 140 do dia 24/08/2020 e jornal a tarde A 8 caderno especial de 22/08/2020. Senhor do BonfimBa. 09 de setembro 2020. Josenice Pereira da Silva - Presidente da COPEL. Decreto nº 035/2020

COOPERATIVA MISTA DO MÉDIO RIO PARDO RESP. LTDA

CNPJ: 14.463.483/0001-75 – NIRE: 2940000415 6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
O Presidente da COOPERATIVA MISTA DO MÉDIO RIO PARDO RESP. LTDA, em cumprimento às disposições
legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 20º do Estatuto Social), convoca os associados, que nesta data são em
número de 2.135 (dois mil cento e trinta e cinco) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
SEMIPRESENCIAL(Zoom: https://zoom.us/j/97182119888?pwd=ZEZyY2h1RmI1TksrclJIcTNFL0NmQT09 ID da reunião: 971 8211 9888 Senha de acesso: 791630 a realizar-se no dia 21 de Setembro de 2020, na sede da Cooperativa
localizada na Praça Augusto de Carvalho nº 7 e 18, 1º andar - Centro, na cidade de Itapetinga-Bahia, às 15:00 horas,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16:00 horas, com a presença de
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10
(dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração de Atividade a ser desenvolvida: CNPJ: 14.463.483/0012-28 - CNAE (4729-6/02 – Comércio Varejista de mercadorias em
lojas de conveniência); b) Baixa de filiais: CNPJ: 14.463.483/0002-56; CNPJ: 14.463.483/0009-22; 14.463.483/001066; 14.463.483/0018-13; c) Permuta entre propriedades: Terreno/Cooperativa – Local: Praça Aleixo Pereira Passos
– Centro – Maiquinique/Bahia para Casa/residencial - Local: Rua Luiz Viana – Centro – Maiquinique/Bahia.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
O Presidente da COOPERATIVA MISTA DO MÉDIO RIO PARDO RESP. LTDA, em cumprimento às disposições legais
e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 20º do Estatuto Social), convoca os associados, que nesta data são em número
de 2.135 (dois mil cento e trinta e cinco) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, SEMIPRESENCIAL
(Zoom: https://zoom.us/j/97182119888?pwd=ZEZyY2h1RmI1TksrclJIcTNFL0NmQT09 ID da reunião: 971 8211 9888 Senha de acesso: 791630 a realizar-se no dia 21 de Setembro de 2020, na sede da Cooperativa localizada na Praça Augusto
de Carvalho nº 7 e 18, 1º andar - Centro, na cidade de Itapetinga-Bahia, às 18:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em
segunda convocação; ou às 20:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação,
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada
de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício 2019; c) demonstrativo
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2º) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para
os Fundos Obrigatórios; 3º) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4º) Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
NOTAS: 1. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: acessando o link das Assembleias
e seguindo os passos informados na tela do Smartphone ou computador. Para mais informações, basta acessar o
link a seguir: https://www.coopardo.com/passo-a-passo-para-participacao-e-votacao-assembleia-2020/ 2. Para participar da Assembleia Geral Extraordinária, Ordinária na modalidade semipresencial, o associado deve apresentar os
seguintes documentos: RG/SSP e CPF/MF até o dia 21/09/2020, com 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado
para abertura dos trabalhos, os quais deverão ser enviado para o seguinte protocolo eletrônico: https://zoom.us/
j/97182119888?pwd=ZEZyY2h1RmI1TksrclJIcTNFL0NmQT09, podendo, ainda, ser entregue em meio físico na sede
da Cooperativa. 3. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis para
visualização e download através do link a seguir: https://www.coopardo.com/documentos-assembleia-2020
Itapetinga-BA, 02 de setembro de 2020.
HAROLDO PEREIRA DE ALMEIDA - Diretor Presidente

