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NEGÓCIOS Um empresário do Business
Bahia vai escrever a cada semana

Made in
Bahia estreia
coluna em
A TARDE

FÁBIO BITTENCOURT

A partir da próxima terça-feira os leitores do jornal
e do portal A TARDE e os
ouvintes da rádio A TARDE
FM vão contar com mais um
conteúdo de qualidade, viabilizado por meio de parceria com empresários baianos. É a coluna Made in Bahia, que estreia trazendo semanalmente, sempre às terças, um empresário local integrante do chamado Grupo
Business Bahia.
De acordo com o idealizador do coletivo – que reúne 254 empreendedores
baianos dos mais diferen-

tes segmentos da economia
–, Carlos Sérgio Falcão, toda
semana cada convidado vai
contar um pouco de sua trajetória profissional, dos desafios enfrentados durante
a pandemia e das perspectivas para o pós-crise, além
de relatar a própria experiência, vitórias e projetos,
apresentando
também
proposições e visão de
mundo.
A coluna será publicada
no jornal impresso e também veiculada no portal
A TARDE na internet. Na rádio A TARDE FM, também às
terças, um “comentarista”
fixo vai fazer uma análise

CULTURA Ministério da Economia
defende fim da meia-entrada
www.atarde.com.br/economia
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O presidente de A TARDE, João de Mello Leitão, e o líder empresarial Carlos Falcão

dos principais fatos da economia no estado, contextualizar com outros, “mas sempre voltado para o universo
da economia baiana”, conforme explica Falcão, que é o
empresário a abrir a série.

Núcleo na ACB

Engenheiro civil de formação, especialista em engenharia financeira, Falcão vai
falar sobre a caminhada do
Grupo Business Bahia até
aqui, organizado [em rede
social] há cerca de dois anos
como um movimento independente, de vanguarda,
com o objetivo de “correr
por fora” e não esperar so-

mente por políticas públicas
de incentivo. Ou seja, fomentar o mercado local, valorizar e fortalecer marcas
baianas, construir uma rede
sustentável de contatos.
Falcão conta que o grupo
já se tornou um “núcleo” na
Associação Comercial da Bahia (ACB), com cadeira cativa
na entidade multissetorial
mais antiga do Brasil, “devido à relevância das suas
contribuições”, diz.

Sinergia

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão destaca a importância do movimento Made in Bahia e diz

que ele está em completa sinergia com a fase atual de
planejamento e reestruturação da companhia.
“Existe uma disposição ou
motivação do Grupo A TARDE em dar voz também ao
empresariado,
principalmente diante desse momento de pandemia. Quando tivemosaoportunidadedenos
aproximar do grupo Business Bahia, liderado por Carlos Falcão, surgiu essa ideia
de desenvolvermos uma coluna, distribuindo conteúdo
entretodasasplataformasde
nosso grupo, de forma integrada, aproximando e dando
voz ao empresariado. Temos
Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

COMBUSTÍVEL

Novas especificações da
gasolina já estão em vigor
MARJORIE MOURA

As novas especificações da
gasolina automotiva, estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) na Resolução nº
807/2020, passaram a ser
obrigatórias a partir de ontem. O objetivo da agência é
aprimorar a qualidade do
combustível produzido e comercializado no país, proporcionando maior eficiência energética, melhorando
a autonomia dos veículos
pela diminuição de consumo, e viabilizar a introdução
de tecnologias de motores
mais eficientes, com menores níveis de consumo e
emissões atmosféricas.
Publicada em janeiro deste ano, a resolução determinou o prazo para os produtores de combustíveis se
adequarem às regras. Assim,
desde ontem, toda a gasolina produzida no país e im-

portada deverá atender às
novas especificações. Foi dado prazo adicional de 60
dias para as distribuidoras e
de 90 dias para os revendedores se adequarem, permitindo o escoamento de
possíveis produtos comercializados até ontem (2/8),
ainda sem atender integralmente às novas características.
Entretanto, segundo Marcelo Travassos, secretário-executivo do Sincombustíveis-BA, desde ontem
muitas distribuidoras estão
praticando preço majorado
R$ 0,10 acima do que era
cobrado na última sexta-feira. Embora os preços dos
combustíveis atendam ao livre comércio, Travassos atribui o aumento a resolução
da ANP, embora não se possa
garantir que o combustível
vendido ontem possuísse
massa específica (densidade) mínima de 715 kg/m³,
novo requisito no Brasil pa-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/14835
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de
higienização, desinfecção e análise de potabilidade de água em reservatórios superiores e
inferiores, nas unidades da capital que estão ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado da
Bahia. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Pregão Eletrônico nº 016/2020 – Acolhimento das propostas a partir de: 05/08/2020
às 08:00 horas. Abertura das propostas: 17/08/2020 às 09:00 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 17/08/2020 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O Edital em
referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone:
licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 03 de agosto de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 17/08/2020 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Gases e
Lubrificantes para Salvador e Região Metropolitana - BB: 828127 – Família (s): 91.30 e 91.50- site: www.
licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.
ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do
e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200,
Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo
da Bahia – Salvador/Bahia - 03/08/2020. Larissa Paula Dantas Batista – Pregoeiro (a) Oficial.

SAEB
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

ra a gasolina comercializada
nos postos.
Este seria o primeiro ponto determinado pela ANP
para a revisão da especificação da gasolina automotiva, que contempla ainda
dois pontos principais. O segundo é valor mínimo para
a temperatura de destilação
em 50% (T50) para a gaso-

lina A, de 77,0° C. Os parâmetros de destilação afetam
questões como desempenho do motor, dirigibilidade
e aquecimento do motor. O
terceiro ponto é a fixação de
limites para a octanagem
RON (Research Octane
Number), já presente nas especificações da gasolina de
outros países. O novo parâ-

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 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:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020: Data de abertura 14/08/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para locação de veículos especiais para serviços
de manutenção da iluminação pública, do Município de Porto Seguro - BA. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020-RP: Data de abertura 14/08/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada em
fornecimento de materiais gráficos, para atender a demanda de diversas Secretarias do Município de Porto
Seguro. Hebert Jener Lima Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 037-2020. P.A’s 014-068/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de material Elétrico tipo refletores,
lâmpadas e Aquisição de Termômetro infravermelho para suprir as demandas do Município de Prado - BA.
Data e horário: 17 de Agosto de 2020, às 09h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site
www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 03 de Agosto de 2020.
Mayra Pires Brito – Prefeita.
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 038-2020. P.A’s 001-006-016/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos eletrônicos,
acessórios de informática e instrumentos musicais para suprir as demandas do Município de Prado - BA.
Data e horário: 17 de Agosto de 2020, às 11h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site
www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 03 de Agosto de 2020.
Mayra Pires Brito – Prefeita.
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 039-2020. P.A 008/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e papelaria
para suprir as demandas do Município de Prado - BA. Data e horário: 17 de Agosto de 2020, às 13h:00,
no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.
licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 03 de Agosto de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 12/08/2020 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preço de Serviço de Higienização,
Limpeza, Controle de Ambientes e Equipamentos, de Forma a Eliminar Fungos, Ácaros e outros Micro-organismos
para Salvador e Região Metropolitana - BB: 826659 – Família (s): 03.27 - site: www.licitacoes-e.com.br. O edital
e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.
br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 31153130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00
no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala
101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Bahia - 03/08/2020. Rubia Mota Freitas – Pregoeiro (a) Oficial.

Abertura: 11/08/2020 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Itens para o Enfrentamento
ao Covid-19 para Salvador e Região Metropolitana - BB: 828164 – Família (s): 72.40; 68.40; 71.95; 61.35;
37.40; 45.10; 72.20- site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos
sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato
através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da
Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/
Bahia - 03/08/2020. Carla Baião Dultra – Pregoeiro (a) Oficial.
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metro atende às novas tecnologias de motores e resultará em uma gasolina com
maior desempenho para o
veículo.
Travassos lembrou que a
mudança se traduz num
combustível com poder de
octanagem (propriedade de
a gasolina resistir à compressão sem entrar em au-

que apoiar quem desafia a
tudo e a todos para empreender, gerar emprego e renda, e isso vai ter um papel
primordial na retomada da
economia, principalmente
de nosso município e nosso
estado”, fala.
“Com a nova coluna,
A TARDE entra de cabeça
nesse movimento que fomenta a economia dos 417
municípios e do estado como um todo, proporcionando ao baiano conhecimento
e informação para que possa
privilegiar, no seu consumo
de produtos e serviços, as
empresas locais”, diz.
“Não tínhamos noção de
que algo que começou como
uma campanha fosse se tornar [um projeto] tão grande.
Nós temos muito agradecimento ao Grupo A TARDE,
que, na figura de João de
Mello Leitão, desde sempre
abraçou a causa, bem como
a ACB, por perpetuar o Made
in Bahia”, afirma Falcão.
Ele aponta que o objetivo
da ACB é fazer do selo Made
in Bahia um “programa
[permanente] de vantagem
competitiva [para os participantes].
Ainda segundo o líder do
Grupo Business Bahia, a
ideia é, daqui a dois anos e
depois de muito conteúdo
escrito, lançar um livro
“contado por 100 empresários baianos”.

O objetivo
da ANP é
aprimorar a
qualidade do
combustível

toignição) e taxa de vaporização maiores, com mudanças de características
que vai trazer um ganho ambiental. O secretário-executivo do Sindicombustíveis-BA ressalvou, porém,
que postos e consumidores
só terão acesso a este novo
combustível à medida que
os estoques das distribuidoras forem acabando, e estes
devem durar alguns dias.
De acordo com a Petrobras, a gasolina com octanagem RON 93 já está sendo
produzida em suas refinarias e comercializada com as
distribuidores. Sobre o preço, alega que o produto tem
ganho de rendimento de 5%,
o que compensará uma
eventual diferença no preço
da gasolina, porque o consumidor vai rodar mais quilômetros por litro. O novo
padrão de gasolina também
tem maior massa específica
(densidade), o que significa
mais eficiência.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

COMUNICADO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020 - BB nº 823991
- SAEB/CCL

O Pregoeiro Oficial da SAEB comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada,
cujo objeto é o Conservação e limpeza por posto de serviço, que a sessão de abertura fica suspensa,
até ulterior deliberação, por necessidade de revisão de disposições do edital. Salvador-Ba, 03/08/2020.
Adriano Oliveira Menezes - Pregoeiro Oficial.

SAEB
EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 11/08/2020 às 08h40/2º Público Leilão: 21/08/2020 às 13h00
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro
Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One,
devidamenteautorizadopeloCredorFiduciárioBANCOMONEOS.A,CNPJ/MFsobnº07.441.209/000130, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, no escritório do Leiloeiro e através do portal www.
sold.com.br, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com
Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças os seguintes imóveis em lote
único: a) Matrícula nº 31.264 do 2° Ofício Registro de Imóveis e Hipotecas comarca de Vitória da
Conquista/BA, assim descrito: Um lote de terreno de n° 16, da quadra n° 04, situado na Avenida
Presidente Dutra, no Loteamento denominado “Ubaldino Figueira Gusmão”, nesta cidade, medindo
10,00 (dez metros) de frente, igual largura no fundo e 30,00 (trinta metros) da frente ao fundo,
formando uma área total de 300,00m², limitando-se com quem de direito; e b) Matrícula nº 31.265 do
2° Ofício Registro de Imóveis e Hipotecas comarca de Vitória da Conquista/BA, assim descrito: Um lote
de terreno de n° 17, da quadra n° 04, situado na Avenida Presidente Dutra, no Loteamento denominado
“Ubaldino Figueira Gusmão”, nesta cidade, medindo 10,00 (dez metros) de frente, igual largura no
fundo e 30,00 (trinta metros) da frente ao fundo, formando uma área total de 300,00m², limitando-se
com quem de direito. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 866.083,36. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR:
R$ 922.330,47. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no
leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóveis
Ocupados, desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o
Fiduciante: UNIÃO DIESEL S/A - IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS PARA COMERCIALIZAÇÃO e a
Devedora: FORÇA DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 40.573.669/000197, CNPJ/MF sob o nº 14.274.567/0001-60, intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s)
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97,
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico,
podendoo(s)fiduciante(s)readquirir(em)osimóveisentreguesemgarantiafiduciária,semconcorrência
de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida
dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do
artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo
lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar Brooklin Paulista, São Paulo - SP

