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s exportações na Bahia fecharam 2018 com vendas
de US$ 8,8 bilhões, um
crescimento de 9,1% sobre 2017,
de acordo com dados analisados
pela Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais (SEI). O fortalecimento da China como principal parceiro da Bahia - resultado
do conflito comercial protagonizado entre o país asiático e os
Estados Unidos - e uma trajetória
de preços mais favoráveis, que resultou em uma valorização média
de 6% na pauta comparada ao ano
anterior, além de nova expansão
da produção agrícola estimada
em 17%, foram os principais responsáveis pelo melhor resultado
para as exportações baianas desde 2014.
Já as importações cresceram
cerca de 10%, alcançando US$
7,92 bilhões, sinalizando um
maior dinamismo da economia,
apesar da ainda frágil recuperação da atividade industrial. Em
dezembro, as exportações baianas
alcançaram US$ 959,6 milhões,
superando em 46,9% o resultado
obtido em dezembro do ano passado - melhor resultado para o
mês desde 2012 -, com destaque
para as vendas de soja, algodão,
celulose e derivados de petróleo.
Em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China, o pais
asiático avançou sua fatia nas exportações baianas de 26,4% em
2017 para 32,8% em 2018, seguido pela UE com participação
de 18,4%, os EUA com 11,2% e o
Mercosul com 10,3%. A exportação para os chineses somou US$

2,9 bilhões no ano passado, com
crescimento de 35,3% na comparação com o ano anterior, numa
variação bem acima dos 9,1%
de alta nos embarques totais da
Bahia. Já para a UE, EUA e Mercosul, as vendas recuaram 6,2%,
8,7% e 14%, respectivamente.
BÁSICOS
Com o crescimento de exportações rumo à maior economia
asiática, os básicos avançaram na
exportação total baiana em 2018
e fecharam o ano representando
um terço dos embarques. A fatia
dos básicos subiu de 29,8% em
2017 para 33% em 2018. As exportações desse tipo de produto
somaram US$ 2,91 bilhões no
ano passado com crescimento
de 21%. Contudo, a liderança da
pauta continuou com os produtos manufaturados, com 38,3%
de participação, mas com um
crescimento de apenas 0,8% sobre 2017, reflexo da recessão na
Argentina, que reduziu as exportações do setor automotivo em
12,6%.
A venda de produtos básicos ao exterior foi puxada pelo
complexo soja, com alta de 35%
sobre o ano anterior. As exportações do setor, principal item da
pauta baiana, foram ajudadas pelas tensões comerciais e bateram
recorde em quantidade e valor.
Isso porque a China impôs em
julho tarifa de 25% sobre a soja
dos EUA, respondendo a medidas
do governo Trump de taxar importados chineses para forçar a
revisão da pauta comercial e di-

minuir o déficit com o país.
A medida abriu caminho para
aquisição de mais grãos do Brasil. A Bahia, como sexto maior
produtor nacional, foi beneficiado. No geral, a exportação baiana
da oleaginosa chegou a 5,12 milhões de toneladas e as receitas
chegaram a US$ 1,98 bilhão em
2018.
O excepcional ano para a soja
refletiu-se nas exportações do
agronegócio, que continuou a
ser o destaque principal da pauta baiana em 2018. As vendas
do agronegócio baiano subiram
16,7%, para US$ 4,48 bilhões,
com destaque para soja, celulose
e algodão. O setor fechou o ano
representando 50,9% do total
das vendas externas do estado,
batendo o recorde histórico.
IMPORTAÇÕES
Com a melhora das expectativas para economia, as importações baianas passaram a
registrar crescimento desde o
início do segundo semestre, alcançando no ano US$ 7,92 bilhões e crescimento de 10% em
relação a 2017. O aumento dos
desembarques foram puxados
pelo crescimento das compras
de combustíveis e lubrificantes
(33,4%), bens de consumo não
duráveis (23,9%) e bens de capital (21,7%). O crescimento deste
último agregado é positivo por
representar investimento das
empresas em capacidade produtiva (máquinas e equipamentos).
As compras nesse setor foram
puxados pelos investimentos em
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energia (eólica e solar), e equipamentos de transporte de uso
industrial.
Já as compras de bens intermediários, que representam
73% das importações do estado, regiram a partir do quarto
trimestre e fecharam o ano com
crescimento de 7%. A reação das
importações no segmento de
transformação é, em alguma medida, um bom sinal, por apontar
aquecimento da atividade do setor, que depende da aquisição de
insumos. Com os resultados apurados no ano, a Bahia acumulou
um superávit de US$ 881,1 milhões na balança comercial, com
a corrente de comércio (soma
das exportações e importações)
chegando a US$ 16,71 bilhões e
crescimento de 9,5% sobre igual
período de 2017.

Pedágio da Ponte Salvador-Itaparica será em torno de R$ 40, diz vice-governador
O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), disse, na quarta-feira (9), que o pedágio da Ponte Salvador-Itaparica ficará em torno de
R$ 40.
“Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Esse é valor para o carro comum”, disse o progressista, em entrevista ao Bahia Notícias.
Segundo ele, o valor dos demais veículos será decidido em função de normas que já definem outros pedágios.
Leão ressaltou que, até o dia 17 de janeiro, o governo receberá as últimas propostas de empresas interessas em erguer a ponte. Segundo ele, a expectativa é lançar até o dia 31 deste mês a licitação definitiva na Ibovespa, em São Paulo.

PT traça estratégias para conquistar SEC e sinaliza falta de pressa de Rui na definição
Everaldo Anunciação, presidente do PT na Bahia, sinalizou
na ultima terça-feira (8) que as
mudanças no secretariado de
Rui Costa (PT) só devem ser definidas e divulgadas no final do
mês de janeiro.
Com isso em mente, os deputados estaduais e federais do
partido do governador se reuniram na segunda-feira (7) para
traçar uma estratégia para que

o PT assuma a Secretaria Estadual de Educação (SEC).
“A gente quer discutir a nova
política de educação para o estado e o PT tem um acordo de liderança, de parlamentares, que
têm experiência e nós queremos
partilhar dessa reconstrução de
que o governador está falando”,
comentou Anunciação.
Enquanto o PT pretende assumir a pasta que atualmente está

com Walter Pinheiro (Sem Partido), o governador Rui Costa
tem falado que está sem pressa
para escolher o novo secretário
e que este nome deve ser técnico e de confiança.
A educação será prioridade
estabelecida pelo governador
no segundo mandato. Os deputados petistas irão se reunir no
próximo dia 20 de janeiro para
discutir novamente a questão e

pensarem em um nome para a
SEC. O indicado será apresentado ao governador como também a vontade do PT de assumir a pasta será reforçada.
“Foi uma reunião de afinidade
e na segunda quinzena de janeiro a ideia é que essas definições possam ser tomadas junto
ao governo e junto à bancada”,
completou Anunciação sobre o
assunto.

Senadores da Bahia ‘aderem’ a Bolsonaro com municipalismo
Municipalistas de carteirinha,
os senadores baianos Angelo Coronel (PSD) e Otto Alencar (PSD)
se aproximam do presidente Jair
Bolsonaro (PSL) quando o assunto
é a descentralização do poder do
Estado em prol do fortalecimento
dos governos municipais.
A tese, em alta no novo governo
federal e apoiada pelo ministro da
Economia Paulo Guedes, é conhecida pela alcunha de municipalismo e ganhará reforço nas cadeiras baianas do Senado neste ano.
Novato no parlamento, Angelo
Coronel pretende propor e apoiar
a aprovação de uma reforma no
chamado pacto federativo na Casa

Legislativa. O acordo permitiria a
prefeitos uma fatia maior das contribuições sociais. O tributo pago
pela população tem como finalidade constituir um fundo de
benefícios assistenciais para a
sociedade. Na mão dos prefeitos,
os recursos poderiam ser distribuídos para as estruturas de
saúde e educação das cidades.
“Tudo acontece no município.
Quando alguém fica doente, ninguém procura o presidente da
República, ninguém procura o
governador, procura os prefeitos. Temos que fortalecer essa
célula da sociedade”, justificou
Coronel.

Atualmente a federação arrecada 52% de impostos e 48% de
contribuição social. “Só é repassado aos municípios os impostos
e nada das contribuições. Isso
tem que mudar”, defendeu Coronel ao completar: “Não só sou
municipalista como acredito que
tem que ser mais interior e menos capital”.
Já Otto, além de afirmar que
Bolsonaro o plagiou no jargão
“menos Brasília e mais Brasil”,
também defendeu a formatação
econômica que o governo Bolsonaro pretende adotar. “Fiquei
muito esperançoso com as palavras do ministro da Economia e

do presidente. Espero que sejam
cumpridas e que se acabe com
essa romaria de prefeitos e governadores que precisam ir à
Brasília em busca de recursos”,
disse.
Enquanto falava com o Bahia
Notícias na posse do segundo
mandato de Eures Ribeiro na
União dos Municípios da Bahia
(UPB), Otto era constantemente
interrompido por prefeitos que
queiram um pouco da atenção
do senador. “Eu sou muito municipalista. Nasci em uma cidade
pequena da Bahia e tenho uma
relação muito próxima aos prefeitos do interior”, ponderou.

Prefeitura Municipal de Mucugê
CNPJ – 13.922.562/0001-34

AVISO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇO N°001/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras, com fornecimento de material
e mão-de-obra, visando a CONCLUSÃO do Espaço Educativo Rural de 06 (seis) Salas, Escola Nova
Mucugê, Vila Agrícola, no municipio de Mucugê, Termo de Compromisso PAR Nº 16921/2013 – FNDE,
de acordo com o Projeto Básico. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 28/01/2019, às 9h. LOCAL: Sede da
Pref. Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, seu exemplar poderá ser retirado
presencialmente, de 8h às 12h, Pça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, taxa de recolhimento no valor de
R$ 30,00 (trinta reais), através do DAM ou no portal da prefeitura no end. https://io.org.br/ba/mucuge/
acessoainformacao, Mucugê/Ba, 09/01/2019. Janicio C. Filho – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2019, cujo objeto é a contratação de
empresa do ramo, para o fornecimento de fardamento escolar, para o ano letivo de 2019, a fim de atender as demandas
da Secretaria de Educação do Município de Jaguaquara/BA. Sessão de Abertura: 23/01/2019, às 8:00 horas. Local: Praça
JJ Seabra, nº172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através
do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 10 de janeiro de 2019.
Luana Gomes Damasceno - Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, cujo objeto é a Fornecimento
de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar para o exercício financeiro do ano de 2019. Sessão de Abertura:
23/01/2019, às 13:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do
Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550.
Jaguaquara, 10 de janeiro de 2019. Luana Gomes Damasceno - Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019, cujo objeto é a aquisição de
livros para serem distribuídos aos alunos da Educação Infantil no letivo de 2019, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação de Jaguaquara/BA. Sessão de Abertura: 24/01/2019, às 08:00 horas. Local: Praça JJ Seabra,
nº172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço
eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 10 de janeiro de 2019. Luana Gomes
Damasceno - Pregoeira

Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 002/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 23/01/2019, às 10h, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 002/2019, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual fornecimento de material
tipográfico, e agendas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação. 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, 09 de janeiro de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 003/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 23/01/2019, às 14h, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - nº
003/2019, cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de Uniformes
para servidores escolares em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. 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, 09
de janeiro de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 004/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 24/01/2019, às 10h, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - nº
004/2019, cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de materiais de
utensílios e artigos de cozinha para serem utilizados na preparação e distribuição da Merenda
Escolar nas cantinas das Unidades Escolares e Creches da rede municipal de ensino. 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, 09 de janeiro de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 005/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 24/01/2019, às 14h, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP - nº
005/2019, cujo Registro de preço para futura e eventual fornecimento de material permanente
(Quadro Branco e Contentor de Lixo) visando atender as necessidades das Creches e Escolas da
rede, assim como, da Secretaria Municipal de Educação 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, 09 de janeiro
de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2019
O Presidente da COPEL /SEOSP – Comissão Setorial Permanente de Licitação de Obras e Serviços de
Engenharia do Município de Dias D’Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA
o aviso de licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial do Município, na publicação nº1165,
ano IX veiculada no dia 02/01/2019; Diário Oficial do Estado da Bahia, na publicação nº 22.571, ano CIII
veiculada no dia 03/01/2019; Diário Oficial da União, na seção 3, pagina 2, veiculada no dia 03/01/2019;
Jornal A Tarde, na pagina B4 veiculado no dia 03/01/2019.
ONDE SE LÊ: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de (04) quatro Projetos Técnicos Sociais (PTSs), integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), conforme
especificações e quantitativos estimados constantes no Edital e seus anexos. LEIA-SE: Contratação de
empresa especializada para execução dos serviços de (05) cinco Projetos Técnicos Sociais (PTSs),
integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), conforme especificações e quantitativos
estimados constantes no Edital e seus anexos. Ademais os interessados poderão obter o Edital no Site
da Prefeitura. (www.diasdavila.ba.gov.br) e informações pelo e-mail copelseosp2015@gmail.com e/ou
na Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n,
entre os horários de 09h às 15h. Dias d’Ávila – Ba, 09 de janeiro de 2019. Antonio Alexandre da Silva
Lima Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.

