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COPOM Banco Central indica que deve diminuir cortes daqui para frente por causa das incertezas

Como esperado, BC mantém ritmo
e reduz a taxa de juros para 10,25%

ERIC ULBRICH E AGÊNCIAS
A TARDE SP

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, ontem, reduzir
pela sexta vez seguida a taxa
básica de juros. Seguindo a
aposta da maior parte dos
economistas do mercado, a
Selic passou de 11,25% para
10,25% ao ano. Com a redução, a Selic chega ao menor
nível desde janeiro de 2014,
quando estava em 10% ao
ano.
A previsão do mercado financeiro é que a taxa caia
ainda mais nos próximos
meses, chegando a 8,5%.
Desde setembro de 2015,
quando os juros estavam a
14,25%, até o mesmo mês de
2016, a Selic se manteve estável. Foi a partir de janeiro
deste ano que o valor passou
a cair.
A crise política afetou a
situação econômica do país.
Antes da delação de executivos da J&F, empresa controladora do frigorífico JBS,
parte do mercado financeiro
acreditava em um corte
maior da taxa de juros, 1,25
ponto percentual. A maioria
agora, mais cautelosa, acredita em cortes de 1 ponto
percentual.
Em comunicado, o Copom
destacou que a inflação continua em queda e que o cenário internacional segue
favorável para o Brasil. O
Banco Central, no entanto,
informou que o aumento
das incertezas em relação ao
clima político e ao andamento das reformas pode levar à redução do ritmo de
corte da taxa Selic nas próximas reuniões.
“O Copom ressalta que a
extensão do ciclo de flexibilização monetária dependerá, dentre outros fatores,
das estimativas da taxa de
juros estrutural da economia brasileira. O comitê entende que o aumento recente da incerteza associada à
evolução do processo de reformas e ajustes necessários
na economia brasileira dificulta a queda mais célere

Antonio Cruz/ Ag. Brasil

das estimativas da taxa de
juros estrutural e as torna
mais incertas. Essas estimativas continuarão a ser reavaliadas pelo comitê ao longo do tempo”, informou o
colegiado em nota.

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Recessão

Carlos Kawall, economista-chefe do Banco Safra e
ex-secretário do Tesouro,
ressalta que a crise tanto pode agravar a recessão, abrindo espaço para mais cortes
de juros, como aumentar a
inflação, o que impediria
uma queda maior da Selic. E
a dúvida com relação ao andamento das reformas no
Congresso dificulta a avaliação. “Esses dois efeitos vão
em direções diferentes”, diz
Kawall, que espera um corte
de 0,75 ponto percentual na
próxima reunião do Copom,
em julho, com a Selic a 8% no
fim de 2017.
Para Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, era natural a cautela
do Copom. Ela lembra que, à
medida que a taxa básica de
juros se aproxima de um dígito, o BC tende a fazer cortes
menores, ainda mais em um
cenário de incerteza, como o
atual. “É uma análise honesta: eu (BC) não posso dizer
nem que vai ser um cenário
ruim e nem que vai ser um
cenário bom. É muito honesto isso. Não fala que vai dar
errado nem que vai dar certo”, pondera Zeina.
A definição da Selic busca
cumprir a meta de inflação,
definida anualmente pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN). É normal que o BC
aumente a taxa de juros para
a contenção da inflação, encarecendo o crédito e diminuindo o consumo. Essa medida, porém, afeta as taxas
de desemprego. Quando há
a determinação de metas pelo CMN, há a redução de juros pelo Banco Central. A atividade no Brasil está fraca, e
isso mantém a inflação relativamente estável. Os primeiros quatro meses deste
ano apresentaram índices
de inflação a 1,1%.

Paulo Skaf: BC errou ao não promover
um corte mais incisivo da taxa de juros

Paulinho, da Força: "O excesso de
zelo fecha as portas do crescimento”

Entidades empresariais dizem
que Selic pode cair ainda mais
AGÊNCIA BRASIL
São Paulo e Rio de Janeiro

Após redução da taxa básica
de juros para 10,25% ao ano,
anunciada ontem pelo Copom, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou que a queda poderia ter
sido mais acentuada se não
houvesse influência das incertezas do cenário político.
Em nota, a entidade pediu a
solução da crise e a aprovação das reformas estruturais para que o Banco Central possa acelerar o corte da
taxa Selic.
“A recente turbulência política impediu que o Banco
Central acentuasse o ritmo
de queda dos juros. A redução de 1 ponto percentual
promovida hoje (ontem) pelo Copom, trazendo a Selic

para 10,25% ao ano, poderia
ter sido maior, caso o ambiente de incertezas não tivesse dificultado os horizontes da economia”.

Fiesp

A Federação das Indústrias
doEstadodeSãoPaulo(Fiesp)
também considerou o corte
de um ponto percentual conservador. Segundo o presidente da instituição, Paulo
Skaf, com a decisão, o Banco
Central retarda o processo de
retomada da economia e da
geração de empregos. “O
Banco Central errou ao não
promovercortemaisincisivo
da taxa de juros, pois as expectativas de inflação tanto
para 2017 quanto para 2018
seguem abaixo da meta de
4,5%”, afirma Skaf.
A avaliação da Fiesp é

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

LICITAÇÃO 105-2017 – TOMADA DE PREÇO 011-2017
Foi DESERTA a licitação 105-2017. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de revitalização da Praça Presidente Médici, localizada na Rua Dom João VI, Centro, no município de Feira de Santana-Ba.
Contrato de Repasse nº 821077 / 2015 / Ministério do Turismo / CAIXA. Fica REMARCADA para data: 19/06/2017
às 16h00. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.
br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das
14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8376. FSA, 31/05/2017. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL

AVISO DE ADIAMENTO
O Município de Mirangaba-BA comunica aos interessados no Pregão Presencial nº 032/2017, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração
de POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de
obra especializada no Município de Mirangaba-BA, publicado no Diário Oficial do Município, DOU no dia
24/05/2017, que fica adiado a data de abertura da licitação por necessidade de modificações ao Edital.
Após a análise para adequação das especificações e quantitativos será divulgada nova data. MirangabaBA, 31 de maio de 2017. Adilson Almeida do Nascimento. Prefeito.

compartilhada pelo presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp), Alencar Burti. “Na prática, a taxa de juros
real está crescendo, o que é
ruim“, disse.
As centrais sindicais também defenderam um ritmo
mais acentuado de cortes.
"Precisamos ser mais arrojados no que se refere à taxa
de juros. O Brasil não pode
ficar à mercê de tanta cautela quando tantos brasileiros não têm acesso sequer a
produtos básicos para sua
subsistência. O excesso de
zelo é a tranca que fecha as
portas do crescimento econômico", disse o presidente
da Força, Paulo Pereira da
Silva, o Paulinho.

PESQUISA

Desemprego
bate recorde e
índice já
atinge 13,6%
DANIELA AMORIM E
MARIA REGINA SILVA
Estadão Conteúdo, Rio

A taxa de desemprego no
país alcançou 13,6% no trimestre encerrado em abril, o
pior desempenho para essa
época do ano dentro da série
histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Ainda assim, o resultado indica uma estabilização da taxa em relação ao período anterior.
Houve corte de vagas, aumento na fila de desempregados, eliminação de postos
formais de trabalho. Mas o
resultado foi um pouco melhor do que a média das expectativas de analistas do
mercado financeiro, que
previam uma taxa de desocupação de 13,9%, segundo o
serviço Projeções Broadcast.
Em abril, a população desocupada teve ligeiro recuo
em relação a março: 14,048
milhões ante 14,176 milhões.
A população ocupada cresceu de 88,947 milhões para
89,238 milhões. A taxa de
desemprego saiu de 13,7%
para 13,6%, a primeira redução desde outubro de 2014.
No entanto, dois terços
das informações levadas em
consideração são repetidas,
o que impede que os dados
sejam comparáveis, alertou
Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.
"O mercado de trabalho
está demitindo menos. A
procura por trabalho continua crescendo, mas em intensidade menor. O mercado reage de alguma forma a
efeitos externos, tanto macroeconômicos quanto políticos. Só que a pesquisa reflete abril. Você tem um mês
de maio com crise política,
com efeitos que podem afetar o cenário econômico e
podem afetar o mercado de
trabalho", ressaltou Azeredo, referindo-se à turbulência política.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

PP 24/17. Objeto: aquisição de peças para reposição e manutenção de poços
artesianos. Dia 09/06/17 às 9h. PP 25/17. Objeto: aquisição de material elétrico.
Dia 19/06/17, às 10:30h. Edital na sede, Pç Dr. Araújo Pinho, 14, Centro. Informações: 75 32482485. E-mail pmcm.licitacao@hotmail.com. Coração de Maria/BA,
31/05/17. Wilma de Brito Gonçalves Menezes. Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2017
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30800480.2017.PE.0009.SENAICA

Objeto: Aquisição de Inversores de Frequência.

OBJETO: Aquisição de Maquina de Corte a Laser (vide edital).

Abertura: 12/06/2017 às 10h

Abertura: 13/06/2017 às 10h

Retirada do Edital nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.fieb.org.br/ licitacoes
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Retirada do Edital no site: https://compras.fieb.org.br/Default.aspx
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 01/06/2017
Pregoeiro

Salvador, 01/06/2017
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA No 0011/2017 – Objeto: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE GASODUTOS
EM AÇO CARBONO E RAMAIS DE LIGAÇÃO, BEM COMO DE ERPM’S (ESTAÇÕES DE
REDUÇÃO DE PRESSÃO E MEDIÇÃO) PARA ATENDIMENTO A CLIENTES INDUSTRIAIS,
MAIS A EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM GERAL NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
NATURAL DO PÓLO INDUSTRIAL DE CAMAÇARÍ, PELO PRAZO DE 09 (NOVE) MESES,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Data de abertura: 06 de julho de 2017, às 09:30 horas.
Aquisição: O edital pode ser adquirido gratuitamente através do site www.bahiagas.com.br
ou mediante pagamento de R$ 100,00 (cem reais), na Avenida Professor Magalhães Neto,
1838, Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP: 41.810-011, de 9 às 11 e de 14 às 17
horas. Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Carina Caldas Quintão Albino.

Abertura: 14/06/2017 às 09:30 min. Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva,
corretiva e de reparo, em elevadores, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, condicionada esta à prévia aprovação de orçamento específico- Família(s): 04.09
- Local de realização: site: www.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no seguinte endereço: Av. Luis Viana Filho, 550, 5ª Avenida, Plataforma II, 2º andar, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-BA, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00hs às 12:00hs e
das 14:00hs às 17h30min ou pelo endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e/ou www.
comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71) 3118-3180/3221.
Salvador - BA, 31/05/2017 – Margarida Maria de Melo Rebouças Pereira - Pregoeira Oficial.

SEDUR
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA – CONDER

SETRE / SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO

Tipo: Menor Preço - Abertura: 19/06/2017 às 14h. Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Macarani/BA, conforme
Contrato de Repasse nº 281.012-62/2008 com a Caixa Econômica Federal. Família(s): 07.18.
Local da sessão: Sede da SUDESB, Rua dos Colibris, nº 18, Imbuí, CEP: 41.720-060, na
sala da COPEL. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail Copel.sudesb@
sudesb.ba.gov.br ou telefones: (71) 3103-0918/0919. Salvador – BA. 29/05/2017 – Arlene
Barreto – Presidente da Comissão.

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO, abaixo discriminada:
Nº
Abertura
Hora
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA
006/17 20.06.2017 09:30 PRAÇA DA RUA MELLO MORAES FILHO, NO BAIRRO
DE FAZENDA GRANDE DO RETIRO, NO MUNICÍPIO DE
SALVADOR – BAHIA.
O Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, estará à disposição dos interessados na
Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 – Narandiba – Salvador – BA, a partir do dia
05.06.2017, das 13:30 às 17:30 horas. Salvador - BA, 31 de maio de 2017. Maria Helena de
Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

SUDESB

CONDER

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017

CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-CPL/FMS/BA.
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibotirama através do FMS comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-CPL/FMS/BA, do tipo
empreitada por menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para reforma e ampliação do LACEN do Município de Ibotirama-BA. A licitação será
realizada no dia 19/06/2017, às 8:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações
serão obtidos na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira, 78 - Centro - Ibotirama - BA, das
8:00 às 12:00 h ou pelo telefone (77) 3698-1512. Anderson de Carvalho Lima - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2017
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ
-HOSPITALAR DE EMERGÊNCIAS, URGÊNCIAS E REMOÇÃO AO PÚBLICO DA UNIDADE SESC PIATÃ, COM
ATENDIMENTO 24 HORAS, 07 DIAS DA SEMANA.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de Junho de 2017, às 10h00.

CONCORRÊNCIA N.º 20/2017
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA NOS
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DO SESC BAHIA NA CAPITAL E
INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de Junho de 2017, às 14h00.
FORNECIMENTO DOS EDITAIS: Os Instrumentos Convocatórios referentes ao Pregão Eletrônico e à Concorrência acima referenciados encontram-se disponíveis aos interessados através dos seguintes meios: no caso
do Pregão Eletrônico, no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br, sob o nome ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL (SEDE), Licitação nº 673916 e no Site: www.sescbahia.com.br, Link “Licitações”, Protocolo nº
17/01.00016–PG, sob o Título: “SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PRÉ-HOSPITALAR”, Já o da Concorrência, somente, no site: www.sescbahia.com.br, Link: “Licitações”, Protocolo nº
17/01.00020–CC, sob o Título: “MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS” ou ambos pelo e-mail: licitacao@sescbahia.com.br.
Salvador, 01 Junho de 2017.
Comissões de Licitação.

