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DÓLAR09/03 (EMR$)
COMPRA VENDA

Livre 4,7251 4,7256

Turismo 4,54 4,92

EURO09/03 (EMR$)
COMPRA VENDA

5,4219 5,4254

POUPANÇA (EM%)
Depósito até 03/05/12

08/03 0,5000 11⁄03 0,5000
09/03 0,5000 12/03 0,5000
10/03 0,5000 13⁄03 0,5000

POUPANÇA (EM%)
Depósito após 04/05/12

08/03 0,2446 11⁄03 0,2446
09/03 0,2446 12/03 0,2446
10/03 0,2446 13/03 0,2446

OURO09/03
Grama: R$ 255,70 (+3,73%)

CDB
Fev. 2020 0,09%
2020 0,38%
2019 5,38%

TAXASELIC
Anual 4,25%

SALÁRIOMÍNIMO

Nacional
R$ 1.045

(dia: R$ 34,83)

EmSãoPaulo
R$ 1.163,55

(dia: R$ 38,78)

INFLAÇÃO
12

ÍNDICE DEZ. JAN. MESES

IPC/Fipe 0,94 0,29 4,10
IPCA/IBGE 1,15 0,21 4,19
IGP-M/FGV 2,09 0,48 7,81
IGP-DI/FGV 1,74 0,09 7,72
INPC/IBGE 1,22 0,19 4,30
INCC/FGV 0,14 0,26 3,99

ALUGUÉIS

ÍNDICE12MESES JAN.* FEV.**

IGP-M/FGV 7,81% 6,82%
*Para contrato vencidoemfevereiro compagto. emmarço
**Para contrato vencidoemmarço compagto. emabril

UNIDADEFISCAL (EMR$)
Ufesp 27,61

JUROS (fev.) MÍN.* MÁX.**

Chequeespecial 7,73 8,00
Empréstimopessoal 3,99 7,89
Fonte: Procon-SP

IMPOSTODERENDA
RENDA(R$) ALÍQUOTA DEDUZIR

Até 1.903,98 isento -
De 1.903,99
até2.826,65 7,5 142,80
De2.826,66
até3.751,05 15 354,80
De3.751,06
até4.664,68 22,5 636,13
Acimade
4.664,68 27,5 869,36

CONTRIBUIÇÃO
ÀPREVIDÊNCIA
Competênciafevereiro*
Autônomo,empregadorefacultativo

VALOR VALOR

R$ 1.045 R$6.101,06
20% 20%
R$209,00 R$ 1.220,21

MEI (Microempreendedor)
VALORMÍN. R$ 1.045 5% R$ 52,25
Assalariado

ALÍQUOTA
atéR$1.830,29 8%
deR$1.830,30aR$3.050,52 9%
deR$3.050,53atéR$6.101,06 11%
(*) Oprazopara empresas vencenodia 20⁄03e, parapessoas
físicas, vence em16⁄03.

EMPREGADOS
DOMÉSTICOS
Considerando o piso da capital e
Grande SP

ALÍQUOTA MÍNIMO MÁXIMO
(%) (EMR$) (EMR$)

Empregado De8%a 97,28 671,11
11%

Empregador 20% 243,20 1.220,21

(*) Oprazopara opatrãodadoméstica venceunodia06⁄03. A
guiadepagamentodospatrões inclui a contribuiçãoao INSSdo
empregador edadoméstica, o FGTS, amultapara ademissãoe
o seguro contra acidentes. A contribuiçãoao INSSdadoméstica
pode serdescontadade seu salário.

■ SUAS CONTAS |

Feirão de dívidas tem descontos e atendimento na zona leste
■ Atéo fimdomês, consumido-
resemicroempreendedoresen-
dividados podem renegociar dí-
vidas no Serasa com desconto
deaté98%.OFeirãoSerasaLim-
paNomeoferecea renegociação
pela internet (https://www.sera-

saconsumidor.com.br/limpa-no-
me-online/),peloaplicativoofici-
ale,desdesegunda(9),nosescri-
tórios da Serasa em todo o país.
Até14demarço,osconsumidores
deSãoPaulocomdívidasatrasa-
das e ou negativadas podem re-

negociar os débitos presencial-
mente. O atendimento presen-
cial é feito na Arena Corinthians
(zona leste). São Paulo ocupa a
primeira colocação no ranking
das cidades com mais inadim-
plentes do Brasil. (LL e Agências)

Bolsa despenca 12%e
dólar dispara a R$ 4,727
Disputa entre Rússia e Arábia Saudita derruba preço internacional do petróleo
JÚLIA MOURA
TÁSSIA KASTNER
NICOLA PAMPLONA
MARINA DIAS

■ ABolsabrasileira tevesua
maiorquedadoséculones-
ta segunda-feira (9). O Ibo-
vespa, principal índice aci-
onário do país, despencou
12,17%, a 86.067 pontos, o
menor patamar desde 26
dezembro de 2018. Essa é a
maior queda diária em ter-
mos percentuais desde 10
desetembrode1998,quan-
do a Bolsa caiu 15,8%, em
período marcado pela cri-
se financeira russa.
O índice abriu em forte

quedae, às 10h30, as nego-
ciações foram interrompi-
das quando a desvaloriza-
ção superou 10%.
Opânicodomercado,que

atingiu todos os mercados
globais, reflete a queda de
braço entre a Arábia Sau-
dita e a Rússia sobre o pre-
ço do petróleo. Depois que
a Rússia se recusou a cor-
tar a produção para fazer
frente à queda do preço da
matéria-prima,aArábiaau-
mentou a oferta do produ-
to, como forma de pressão
aos russos, oque fezacota-
çãodobarril tipoBrent (re-
ferência internacional)des-
pencar 24%paraUS$ 34,36,
menorpatamardesde2016.
A já chamada guerra do

preçodopetróleosesomaà
pioranaperspectivade im-
pactoeconômicocomadis-
seminação do coronavírus
foradaChina.Adesacelera-
çãodaeconomiaglobalpor

causa da doença já é consi-
derada inevitável.
No Brasil, o dólar dispa-

rou, apesar de duas inter-
venções do Banco Central.
Na máxima do dia, a cota-
ção bateu R$ 4,79. A moe-
da fechou em alta de 2%, a
R$ 4,727. O turismo está a
R$ 4,92 na venda. Em algu-
mascasasdecâmbio, chega
aservendidoacimadeR$5.
Economistas agora

aguardam medidas do go-
verno brasileiro para ame-
nizar o impacto da crise.
As ações da Petrobras ti-

veram a maior queda per-
centual da história. As pre-
ferenciais (mais negocia-
das) despencaram 29,7%, a
R$16,05.Asordinárias (com
direitoavoto) caíram31%,a
R$16,92.Sãoosmenoresní-
veis desde agosto de 2018.
Opetróleo tevenestase-

gundaamaiorquedadiária
desdeaGuerradoGolfo, em
1991. A Petrobras informou
estar monitorando o mer-
cado,masdiz que éprema-
turo projetar os efeitos da
queda em suas operações.
Omercadoesperacortes

nopreçosdoscombustíveis,
principalmentedepoisdeo
presidente Jair Bolsonaro
defender a política de pre-
ços da estatal.
A companhia, porém,

não fez referência a pre-
ços dos combustíveis, que
vêm acompanhando mais
de perto cotações interna-
cionais. Em 2020, gasolina
e diesel já foram reduzidos
quatrovezes—gasolina su-
biu uma vez. (Folha)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - PROCESSO Nº 033/2020 – D.A. – D.C.L.

OBJETO: Contratação de empresa para Implantação de Campo de Futebol, Arquibancada, Vestiários e Alambrados
no Loteamento Parque das Flores, Município de Mirassol/SP, compreendendo o fornecimento de todo material
empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares e outros.
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL”.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 26 de março de 2020, às 09:00 horas.
ABERTURA DO 1º ENVELOPE: Dia 26 de março de 2020 às 09:05 horas.
LOCAL: Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90, Centro, Mirassol, Estado de São Paulo.
INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90, Centro, Mirassol, Estado
de São Paulo, Fone: (17) 3243-8160, de 2ª à 6ª feira, das 09:00 às 16:00 horas e pelo site www.mirassol.sp.gov.br.

Mirassol/SP, 09 de março de 2020.
André Ricardo Vieira

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
CNPJ nº 46.612.032/0001-49

CONTRATO Nº. 04/2020; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 94/2019 - REPETIÇÃO; TOMADA
DE PREÇO Nº. 07/2019 – CONTRATADO: JRT PAVIMENTAÇÃO LTDA – OBJETO:
Homologado aAdjudicado o processo licitatório que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO em trechos da Avenida “Dona Tita Paixão” em Itatinga (Contrato repasse
875836/2018/MCidades/Caixa), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, conforme condições e exigências contida no presente
Edital e seus anexos. Pavimentação (Trecho 01): 864,50 m²; Pavimentação (Trecho 02):
1432,03 m²; Recapeamento (Trecho 03): 1736,00 m²; Contrato repasse 875836/2018/
MCidades/Caixa – Planejamento Urbano. Operação 1060473-03/2018. Valor: R$
235.398,64. Data de Assinatura: 15/01/2020. Esta publicação prevalece a anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO
RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
O Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (SP, MT, MS), vem a público retificar o
Edital de Concorrência Nº 01/2020. Tipo: Menor Preço eMelhor Técnica (Comunicação
e Imprensa), publicado no DOU, em 30/01/2020, Seção 3, Página 144, no seguinte
dispositivo: XIII - DAAVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO – Item
13.2. Onde se lê “...que obtiver pontuação total igual ou superior a 70 pontos, e no
mínimo 70% dos pontos de cada quesito, e seguirão os critérios estabelecidos nos
Anexo I deste Edital”. Leia-se: “...que obtiver pelo menos 70% da pontuação máxima
de cada quesito e serão seguidos os critérios estabelecidos no Anexo I deste Edital”.
A partir desta data, o edital de licitação, na íntegra, estará disponível no site:
www.crbio01.gov.br, com a devidas retificações.

São Paulo, 09 de março de 2020
Dra. Iracema Helena Schoenlein-Crusius - Presidente do CRBio-01

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 93/2019 - REPETIÇÃO; TOMADADE PREÇO Nº. 06/2019
Homologado a Adjudicado o processo licitatório que tem por objeto Contratação de
empresa especializada para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em
trechos da Avenida “Dona Tita Paixão” em Itatinga (Contrato repasse 875840/2018/
MCidades/Caixa), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, conforme condições e exigências contida no
presente Edital e seus anexos. Pavimentação (Trecho 01): 3.595,00 m²; Contrato
repasse 875840/2018/MCidades/Caixa – Planejamento Urbano. Operação
1060358-78/2018, em favor de JRT PAVIMENTAÇÃO LTDA. Valor: R$ 275.317,89.
Data de Assinatura: 15/01/2020. Esta publicação prevalece a anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

E REPUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 044/2020 – Proc. Adm. n.º 116/2020

Objeto:Registro de Preços para o fornecimento parcelado deMATERIAIS
DE ESCRITÓRIO, visando suprir as necessidades de diversas Secretarias
e Coordenadorias deste município, pelo período de 12 meses. OMunicípio
de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a necessidade de
retificações nas especificações dos itens a serem adquiridos, e ainda,
considerando que tais alterações produzem impacto na elaboração de
proposta, comunica-se a REPUBLICAÇÃO do edital em epígrafe, sendo
necessária a devolução dos prazos e conforme abaixo: Do Edital: O
novo edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia
10/03/2020, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br,
na aba serviços para sua empresa, licitações. Início da sessão de disputa
de lances: Dia 20/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 057/2020 – Proc. Adm. nº. 149/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de

UNIFORMES para uso daGuardaMunicipal Comunitária e DefesaCivil, pelo
período de 12 meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança
Urbana. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a
partir dodia 11/03/20, noendereçoeletrônicowww.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br,
na aba serviços para sua empresa, licitações. Início da sessão de disputa
de lances: Dia 23/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

■ A queda na cotação do
petróleo pode deixar gaso-
lina e diesel mais baratos
nas bombas nas próximas
semanas,dizemespecialis-
tas. Eles creem que a que-
danãodeva ser tão intensa
quantoadopetróleo, eque
é cedo para dizer qual será
o novo patamar de preços.
A Petrobras é a maior

produtoradecombustíveis
no país, e sua política de
preçostemcomobaseova-
lordopetróleonomercado
internacional.Porém,aem-

presadeterminaopreçonas
refinarias. Já os postos po-
dem repassar ou não as al-
tasebaixasaconsumidores.
Sérgio Araujo, presiden-

te-executivodaAbicom(As-
sociação Brasileira dos Im-
portadores de Combustí-
veis), diz que o preço pode
cair na bomba, ainda que
não de maneira tão inten-
sa. “Pode, sim, mas a gente
não sabe quando e quanto.
Temqueesperar.Temosque
aguardarumaestabilização
dopreçonomercado.” (UOL)

Preços dos combustíveis
devem cair, mas nem tanto

■ No dia em que o princi-
pal índicedaBolsabrasilei-
ra teveamaiorquedadiária
do século, oministro Paulo
Guedes (Economia)sedisse
sereno. Ele defendeu as re-
formas para conter a crise.
Em resposta às declara-

ções deGuedes, o Congres-
so cobrou mais ações e si-
nalizouque irá desidratar a
PEC (PropostadeEmendaà
Constituição) Emergencial.
A convulsão nos merca-

dos gerou reação de par-
te dos Poderes e chegou
a Brasília. Guedes afirmou
que a equipe econômica
está tranquila. Suaorienta-
ção à equipe econômica foi
a de intensificar o discurso
de que a crise exige o apro-
fundamento das reformas.
O presidente Jair Bolso-

naro declarou à tarde que
não há possibilidade de o
governo aumentar a Cide
(Contribuição de Interven-
çãonoDomínioEconômico)
para manter os preços dos
combustíveis. Por meio de
redesocial, eleafirmouque
a Petrobras manterá sua
política de preços sem in-
terferênciasequeatendên-
cia é que os preços caiam
nas refinarias. (Folha e UOL)

Ministro da
Economia diz
estar sereno

Ibovespa: -12,17% 86.067 pontos

Petrobras ON

Vale ON

Na sexta

R$ 24,06

R$ 44,61

Fonte:
Bovespa

Ontem

R$ 16,92

R$ 37,83

Oscilação

-29,68%

-15,20%

Fonte
Bove

AÇÕES

GASOLINA
COMUM

ENTENDA A CRISE | TENSÃO EM ALTA
➜ A guerra de preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia

Saudita fez a cotação do produto desabar mais de 30% e
derrubou as Bolsas de Valores pelo mundo todo

➜ A turbulência atingiu a Bolsa brasileira, que teve os negócios
suspensos por meia hora

➜ Também há pessimismo por conta de uma piora na perspectiva
do impacto econômico do coronavírus

NOS POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS

■ A Petrobras ainda não anunciou o
impacto da forte queda do petróleo
nos preços cobrados da gasolina e do
diesel nas refinarias

■ Há expectativa no setor de que a
empresa espere passar o momento de
maior variação antes de reduzir preços

■ Para especialistas, a queda na cotação
pode deixar os combustíveis mais
baratos nas bombas nas próximas
semanas, mas a
redução não
deve ser
muito grande

PARADA NA BOLSA
■ No Brasil, quando a queda da

Bolsa atinge 10%, ela é paralisada
por 30 minutos. Após esse intervalo,
os negócios são reabertos e o
limite de queda passa a ser de 15%

■ Se a baixa chegar a 15%, a Bolsa
para novamente, dessa vez por
uma hora. Após esse período, as
operações são retomadas e o limite
de baixa aumenta para 20%

12,17%
Foi a queda a
Bolsa brasileira
nesta segunda-
feira, a maior
do século

R$ 4,727
Foi a cotação
do dólar, que
fechou com
alta de 2%

O dólar turismo está a
R$ 4,92 na venda. Em algumas
casas de câmbio, chega a ser
vendido acima de R$ 5

Mesmo se
a Petrobras
mudar o
preço nas

refinarias, os
postos podem
repassar
ou não essa
variação
para os

consumidores
finais

1 2
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COMUM
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impacto da forte queda do petróleo
nos preços cobrados da gasolina e do
diesel nas refinarias

■ Há expectativa no setor de que a
empresa espere passar o momento de
maior variação antes de reduzir preços

■ Para especialistas, a queda na cotação
pode deixar os combustíveis mais
baratos nas bombas nas próximas
semanas, mas a
redução não
deve ser
muito grande

PARADA NA BOLSA
■ No Brasil, quando a queda da

Bolsa atinge 10%, ela é paralisada
por 30 minutos. Após esse intervalo,
os negócios são reabertos e o
limite de queda passa a ser de 15%

■ Se a baixa chegar a 15%, a Bolsa
para novamente, dessa vez por
uma hora. Após esse período, as
operações são retomadas e o limite
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Fonte: reportagem


