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política de controle de
gastos do governo baiano
encerra o período 20152018 com uma marca histórica: a
economia real de R$ 4,73 bilhões
em despesas de custeio, ou seja,
aquelas relacionadas aos gastos
com a manutenção da máquina pública, a exemplo de água,
energia e material de consumo. O
resultado leva em conta a inflação do período e reflete o trabalho voltado para a Qualidade do
Gasto, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda desde 2015. O
dinheiro economizado, de acordo
com a Secretaria da Fazenda do
Estado (Sefaz), ajudou a preservar o equilíbrio das contas e a
ampliar os investimentos públicos.
Destaque do Modelo Bahia
de Gestão - como foi batizado o
conjunto de iniciativas implementadas pelo governador Rui
Costa com o objetivo de garantir
a qualidade do gasto público e a
capacidade operacional do Estado -, a criação da Coordenação

de Qualidade do Gasto Público,
sediada na Sefaz, integrou a reforma administrativa promovida
pelo atual governo em 2015. O
governo também extinguiu dois
mil cargos públicos e cortou de
quatro secretarias, entre outras
medidas.
O cálculo da economia real
tomou por base a despesa do
Estado com custeio da máquina
pública em 2014, que foi de R$
6,46 bilhões. A cada ano subsequente, este valor foi corrigido
com base na inflação medida pelo
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), e comparado com
o que foi efetivamente gasto. Em
2015, primeiro ano de atuação
da Sefaz-Ba no monitoramento
do custeio, as despesas somaram R$ 6,19 bilhões, enquanto
o gasto do ano anterior corrigido
chegou a R$ 7,15 bilhões: a economia real foi de R$ 955,8 milhões. Nos anos seguintes, foram
economizados, considerando-se
o mesmo cálculo, R$ 1,42 bilhão
(2016), R$ 1,11 bilhão (2017) e

R$ 1,24 bilhão (2018).
MONITORAMENTO
PERMANENTE
O trabalho consiste no monitoramento permanente das despesas. O secretário da Fazenda,
Manoel Vitório, ressalta que a
economia obtida significa uma
reversão importante, já que o
padrão histórico de evolução das
despesas de custeio pelo Estado
nas últimas décadas vinha sendo
o de crescimento equivalente à
inflação ou acima desta.
De acordo com Vitório, a política de controle dos gastos é peça
fundamental da estratégia do
Governo do Estado para assegurar o equilíbrio fiscal. Ele lembra
que a Bahia, em contraste com o
cenário de crise em vários governos estaduais, segue pagando os
salários dos servidores nas datas
previstas, está em dia com os fornecedores e mantém os serviços
públicos operando normalmente.
Além disso, o Estado tem a sua
dívida sob controle e manteve-

-se, nos últimos quatro anos, em
terceiro lugar no país em volume
de investimentos, atrás apenas
de São Paulo, que tem orçamento
bem maior, e do Rio de Janeiro,
que teve forte ajuda do governo
federal nos investimentos relacionados à Olimpíada 2016.
Neste quesito, as obras de infraestrutura costumam ser as
que mais chamam a atenção, incluindo o metrô e as novas vias
estruturantes na capital e na Região Metropolitana de Salvador
e as estradas e obras contra a
seca no interior. Mas, o levantamento feito pela Sefaz-Ba identificou um indicador relevante de
qualificação do gasto nos últimos quatro anos nas secretarias
de Saúde, Educação, Segurança
e Administração Penitenciária,
que atuam em todo o território
estadual e por isso demandam
altos custos operacionais: nessas áreas, enquanto os gastos
com custeio cresceram 29%, os
investimentos ampliaram-se em
124%.

Baianos encontram em intercâmbio oportunidade
de emprego e de ascensão profissional
Divulgação

Muitos sonham com uma colocação profissional no exterior.
Para o casal Fabiano e Danielle
Rocha, de Santa Cruz Cabrália,
município localizado no Sul da
Bahia, o sonho virou realidade.
Marido e mulher embarcam no
final de fevereiro para Dubai
com bons empregos e residência
já garantidos. Ele foi contratado
para gerenciar um restaurante
no qual sua esposa ficará responsável pelas reservas e compras.
"Essa é a grande chance de impulsionarmos nossas carreiras
internacionais, após quase um
ano sem oportunidades de emprego atrativas e compatíveis
com a nossa vasta experiência
na Hotelaria, Turismo e no setor
de Alimentos e Bebidas", explica
Fabiano (42 anos), administrador
de hoteis, especializado em processos gerenciais. Eles já trabalharam em grandes empreendimentos hoteleiros, a exemplo do
Complexo Costa de Sauípe (BA)
e a Uxua Casa Hotel & Spa, em
Trancoso.
De acordo com uma estimativa
apontada em uma pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 43.613 baianos deixaram o estado, em 2018,
para driblar a crise econômica
que assola o país e partiram, com
vagas de emprego e de estadia
assegurados. Nos últimos dez
anos, a quantidade de profissionais brasileiros que se mudaram
para o exterior em busca de uma
oportunidade de trabalho saltou
de 85 mil para cerca de 300 mil.
São homens e mulheres de todas
as idades e com as mais variadas
qualificações.
O intercâmbio é, hoje, uma excelente porta para ingressar ou
alcançar novos e maiores voos
no mercado de trabalho. "Agora,
ao invés de ficarmos estagnados
profissionalmente, teremos uma
oportunidade de crescimento
pessoal, por meio do contato diário com outra cultura, além da

ascensão nas nossas carreiras,
possibilitada
economicamente
pela MTV Intercâmbios, empresa cujo CEO é Marcelo Toledo,
headhunter com 21 anos de
mercado", esclarece Danielle
(43), formada em Letras Vernáculas com Inglês. Os contratos
de ambos têm duração de dois
anos, podendo ser prorrogados
de acordo com os interesses de
contratante e contratados. Eles
também poderão levar o cachorro de estimação. Fabiano receberá mensalmente USD 1.500, o
equivalente a R$ 5.580 mais participação nos lucros, e Danielle
irá ganhar por mês USD 900, ou
seja, R$3.348, ambos os salários
livres de impostos. A moradia e
o transporte estão inclusos no
contrato e o local de trabalho
fica bem localizado, próximo do
luxuoso restaurante onde atuarão. Segundo Marcelo Toledo,
em mais de duas décadas, ele
já intermediou a contratação de
7.700 clientes de todo o Brasil,
que obtiveram, através de sua expertise e contatos empresariais
em mais de 15 países, a possibilidade de trabalhar legalmente, e,
ao mesmo tempo, realizar cursos
de graduação e técnicos, além do
aprendizado de uma segunda língua, uma verdadeira e completa
imersão cultural. "Dentre os países com os quais a minha empresa mantém parceria estão: Canadá, Iraque, Kuwait, Qatar, China,
Egito, Estados Unidos e ainda os
Emirados Árabes. Também recrutamos profissionais de manutenção predial para trabalhar nos
hotéis da região do Qatar, onde
será realizada a próxima Copa
do Mundo, como: carpinteiros,
garçons, pintores, eletricistas,
bartenders, gerentes, recepcionistas, encanadores, polidores de
mármore, etc", elucida.
VAGAS
Para ter acesso a uma das vagas oferecidas no exterior e in-

Divulgação

Governo baiano economiza R$ 4,73 bilhões em três anos

Manoel Vitório: “a política de controle dos gastos é peça fundamental da estratégia
do Governo do Estado para assegurar o equilíbrio fiscal”

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - SRP
O MUNICÍPIO DE SAÚDE, através do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, autuada sob o nº 001/2019, do tipo menor preço, com
critério de julgamento global, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para locação de tendas abertas, de forma parcelada, destinada a atender as necessidades do
município de Saúde - Ba -BA. Abertura dia: 04/02/19, às 16hs. Os Editais e anexos disponíveis, das 08 às
12hs, na sede da PM, Praça Rui Barbosa, 29 – Centro – Saúde – Bahia. Saúde-Ba, 21 de janeiro de 2019.
GILBERTO CARVALHO FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUCU
CNPJ N: 16.412.025/0001-32

AVISO DE LICITACAO
- PP 003/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS,
COM CONDUTOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. ABERTURA 04/02/2019
- HORARIO: 09HS LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO. EDITAL DISPONIVEL SITE. EM 23/01/2019 - VALDENIR PEREIRA DA
SILVA JUNIOR - PREGOEIRO
-PP 004/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAES, LANCHES, ALIMENTOS E OUTROS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES. ABERTURA 05/02/2019 - HORARIO: 09HS LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO. EDITAL DISPONIVEL
SITE. EM 23/01/2019 - VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Dias d’Ávila
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 008/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 06/02/2019, às 9h, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - nº
008/2019, cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual para aquisição de cápsula de
progesterona, suplemento e medicamento, visando atender as necessidades da Secretaria de
Saúde. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.
ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal
de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71)
3648-3503. Dias d’Ávila, 22 de janeiro de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 009/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 07/02/2019, às 9h, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - nº
009/2019, cujo objeto é Registro de Preços para contratação de empresa especializada para
fornecimento de equipamentos e insumos de Informática, visando atender as necessidades das
Unidades Escolares, Conselhos Escolares Municipais e Sede da Secretaria Municipal de Educação, bem como outros setores da Prefeitura. Os interessados poderão obter informações e/ou
Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente
de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro
Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 22 de janeiro de 2019 – Mateus
Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 010/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 07/02/2019, às 14h, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - nº
010/2019, cujo objeto é Registro de Preço para eventual e futura prestação de serviços de recarga de cartucho, aquisição de peças, materiais e aquisição de cartuchos e toner compatível, para
atender às necessidades das Secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila.
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br)
bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila,
situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias
d’Ávila, 22 de janeiro de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40

Casal de Santa Cruz Cabrália é contratado para trabalhar em Dubai

termediadas pela MTV Intercâmbios é preciso passar por uma
avaliação de currículo e posterior
entrevista com Marcelo. "O nosso trabalho é sério e seletivo. Por
isso, 90% dos currículos que recebemos não aprovamos. Agenciamos os aprovados e cobramos
valores variáveis, de acordo com
cada perfil de cliente", assegura o headhunter. Ele ressalta
que o tempo de espera para o
surgimento de vagas é também
variável, podendo chegar a seis
meses. Para uma melhor compreensão, basta acessar o site www.
dubai10.com.br "Eu e minha esposa pagamos um terço do que
gastaríamos se viajássemos por
conta própria para o exterior. Se
não fosse assim, levaríamos o triplo do tempo para juntar dinheiro para as despesas. Sem falar
na comodidade de ter alguém

com credibilidade no mercado
negociando tudo para a gente,
o que é um bônus. Vamos para
o destino que desejávamos e especificamos para Marcelo", garante Fabiano, bastante satisfeito. "Contatamos o Marcelo após
uma vasta pesquisa de mercado
e todas as referências que tivemos dele foram super positivas.
Tudo o que ele prometeu em
contrato com a MTV Intercâmbios foi cumprido até agora. Em
menos de quatro meses tivemos
um retorno e fizemos nossas
entrevistas por videoconferência com a dona do restaurante
onde vamos trabalhar", completa Danielle, que incentiva outras pessoas que desejam morar
e trabalhar fora a seguir o seu
exemplo. "Estamos fascinados,
encantados com esse novo desafio", arremata.

PREGÃO 04; 05; 06
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 04/2019 Objeto - Contratação de empresa
para fornecimento parcelado de oxigênio medicinal em cilindros e cilindros de oxigênio para atendimento de urgência e
emergência do hospital municipal e demais veículos (ambulância), com entrega de forma parcelada durante 12 meses.
Com abertura prevista para o dia 04 de Fevereiro de 2019 as 08:00. Pregão Presencial nº. 05/2019 - Objeto - Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás (glp) e agua mineral para manutenção das escolas municipais
e das diversas secretarias do município de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 04/02/2019 as 10:00hs. Pregão
Presencial nº. 06/2019 - Objeto prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas funerárias afim de atender
as famílias carentes do município de Ibicaraí, através da secretaria municipal de assistência social. Com abertura prevista
para o dia 04/02/2019 as 14:00hs Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí -BA 22 de Janeiro de
2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
PREGÃO 07; 08; 09
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 07/2019 Objeto - contratação de empresa
para fornecimento parcelado de material de construção para uso das diversas secretarias do município de Ibicaraí. Com
abertura prevista para o dia 05 de Fevereiro de 2019 as 07:00. Pregão Presencial nº. 08/2019 - Objeto - registro de
preço para eventual aquisição de peças para veículos automotores e prestação de serviços de mão de obra mecânica
preventiva, para manutenção da frota municipal de Ibicaraí/BA. Com abertura prevista para o dia 05/02/2019 as 13:00hs.
Pregão Presencial nº. 09/2019 - Objeto aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, para a manutenção
das escolas públicas da rede municipal de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 06/02/2019 as 07:00hs. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí -BA 22 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
PREGÃO 010; 011; 012
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 010/2019 Objeto - contratação de
empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza para manutenção das diversas secretarias do município
de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 06 de fevereiro de 2019 as 13:00. Pregão presencial nº. 011/2019 - objeto
- aquisição de cesta básica alimentícia, para distribuição gratuita para famílias carentes do munícipio de Ibicaraí. Com
abertura prevista para o dia 07/02/2019 as 7:00hs. Pregão Presencial nº. 012/2019 - Objeto Contratação de empresa
para confecção de camisetas, uniformes e EPI’s para atender a demanda das Diversas Secretaria do Município de Ibicaraí.
Com abertura prevista para o dia 08/02/2019 as 09:00hs. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí
-BA 22 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL 013
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 013/2019 Objeto - aquisição de gêneros
alimentícios, para a manutenção do hospital Arlete Marom de Magalhães, e das diversas secretarias do município de
Ibicaraí/Bahia. Com abertura prevista para o dia 07 de fevereiro de 2019 as 10:00. Maiores informações pelo telefone: (73)
3242 2805 - Ibicaraí -BA 22 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.

