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Nota Premiada Bahia já reúne 400 mil inscritos
e prepara sorteio de R$ 1 milhão
M

Divulgação

ais de 400 mil baianos
já se cadastraram na
Nota Premiada Bahia,
campanha de cidadania fiscal do
Governo do Estado que tem como
objetivo incentivar a população a
exigir a emissão da Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica (NFC-e)
nas compras realizadas no mercado varejista. Ao informar o CPF
nessas compras, o participante
acumula bilhetes eletrônicos que
concorrem ao sorteio de prêmios
em dinheiro e ao compartilhamento das notas com instituições
beneficentes que integram o programa Sua Nota é um Show de
Solidariedade.
A campanha, que acaba de
completar um ano, já tem data
marcada para o próximo sorteio
especial de R$ 1 milhão: 20 de
março. Concorrem ao prêmio os
participantes que tiverem inserido o CPF na nota nas compras
realizadas no período de julho de
2018 a fevereiro de 2019. Batizada de “Verão do Milhão”, esta
será a segunda edição do sorteio
especial: a primeira aconteceu
em junho. Já as edições mensais
da Nota Premiada, que contemplam dez participantes com R$

100 mil cada, prosseguem normalmente, inclusive com a realização do primeiro sorteio de
2019 amanhã. “Este é um programa em que todos ganham”,
afirma o secretário da Fazenda,
Manoel Vitório. “O cidadão concorre a prêmios especiais, as instituições sociais têm um modelo
mais simples de recolhimento
das notas fiscais, totalmente online, e o Governo tem a parceria da
população que, ao exigir a nota
no momento da compra, contribui com as ações de combate à
sonegação fiscal, reduzindo a
concorrência desleal e promovendo justiça fiscal e social”.
COMO PARTICIPAR
Para participar, basta fazer o
cadastramento no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br a partir
daí incluir o CPF nas compras
em estabelecimentos emissores
da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica, documento fiscal que
traz um código de barras em
formato quadrado. Em um ano,
a Nota Premiada Bahia acumula
números expressivos, com a destinação de R$ 20,7 milhões a entidades filantrópicas inscritas no

programa Sua Nota é um Show
de Solidariedade e a pessoas contempladas nos sorteios. Em 2018
a campanha premiou 111 pessoas em 12 sorteios e apoiou 646
instituições filantrópicas.
Ao fazer a inscrição, o participante escolhe para apoiar até
duas instituições vinculadas ao
Sua Nota é um Show de Solidariedade: uma da área social e
outra da área de saúde. A partir
daí, todas as vezes que incluir o
CPF em uma compra com NFC-e, a nota irá contar duplamente,
com um ponto para cada entidade apoiada.
Todas as compras realizadas
pelos cidadãos cadastrados no
sistema são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada,
sempre antes da realização dos
sorteios. Os bilhetes vencedores
são conhecidos com base nos
sorteios da Loteria Federal. Para
os prêmios mensais, são considerados os sorteios realizados
na terceira quarta-feira de cada
mês. Os prêmios especiais também são definidos em datas de
sorteios da Loteria Federal.

A quantidade de bilhetes eletrônicos a que o cidadão terá
direito para concorrer aos prêmios dependerá do volume de
compras realizadas. Como forma de equilibrar as chances dos
cidadãos com maior ou menor
volume de compras, o sistema
foi programado para estabelecer uma relação decrescente entre volume de compras e
total de bilhetes emitidos. O
teto máximo será de 45 bilhetes emitidos por contribuinte a
cada mês, para compras acima
de R$ 2 mil.
São, no total, oito faixas de
volumes de compras. Se a soma
dos valores das notas associadas ao seu CPF for de até R$
100 no mês, o cidadão terá direito a dez bilhetes eletrônicos.
Se a soma for de até R$ 200, serão 15 bilhetes. Serão 20 bilhetes quando a soma dos valores
das notas for de até R$ 400, 25
bilhetes se o somatório for de
até R$ 800, 30 bilhetes se for
de até R$ 1,2 mil, 35 se chegar
a R$ 1,6 mil e 40 se alcançar R$
2 mil, chegando a 45 para todas
as situações em que a soma ficar acima deste último patamar.

Inema cria app que indica qualidade da água das praias baianas
No verão, o litoral baiano recebe uma grande quantidade de banhistas. No calor, baianos
e turistas aproveitam as altas temperaturas
para curtiram as praias do estado. Pensando
nisso, técnicos do Instituto do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Inema) desenvolveram
o aplicativo ‘Vai dar Praia’, que fornece informações sobre os locais próprios e impróprios
para banho em todas as regiões da Bahia.
“Nosso objetivo é informar e garantir a segurança das pessoas, porque a qualidade das
águas é uma questão de saúde. Com o aplica-

tivo, que está acessível para as plataformas
Android e iOS, nós disponibilizamos essa informação para que as pessoas possam escolher os lugares mais adequados para ir com
a família e amigos sem se colocar em risco”,
explica o diretor de Águas do Inema, Eduardo
Topázio.
Além de indicar a qualidade das águas, o
‘Vai dar Praia’ disponibiliza previsão diária do
tempo, tábua das marés, velocidade e direção dos ventos, temperatura do ar, umidade,
índice UV e fases da lua, com foto da praia

pesquisada, localização de ponto de coleta e
rotas mais rápidas para chegar à praia escolhida.
Para o aposentado Antônio Barbosa, o
pacote de informações ajuda os banhistas a
curtir as praias de forma segura. “Eu achei a
ideia sensacional. Com esse aplicativo, a gente pode programar o passeio melhor, sabendo
exatamente o destino e qual é o melhor local
para banho. É uma precaução a mais, principalmente para quem tem filho pequeno, para
proteger nossas famílias”, afirma.

Prefeitura de Camaçari fecha o
cerco para proteger dunas de Jauá
Divulgação

A Prefeitura de Camaçari anunciou que vai intensificar, a partir
de ontem (14), a fiscalização para
proteger as dunas de Jauá. O
principal alvo da operação são os
caçambeiros que retiram criminosamente areia das dunas com
objetivos comerciais, além daqueles que despejam ilegalmente
entulho nessa que é uma Área de
Proteção Ambiental (APA).
Os jipeiros e a turma que costuma brincar de quadriciclo na
região não são alvos primordiais,
embora a Prefeitura também tenha definido que, a partir de ontem, vai fechar o acesso à areia
das dunas na Via Parque (pista
que contorna o pedágio da Linha
Verde), após os condomínios.
Esse fechamento foi com a colocação de “gelo baiano”. Também
houve barreiras no acesso direto
às dunas através da pista que liga
a Via Parque e o bairro do Alto
da Bela Vista, sem prejudicar a
circulação dos moradores e o caminho até a praia.
“Essas barreiras visam impe-

dir o acesso de caminhões para
a retirada criminosa de areia e
depósito de lixo e entulho. Recebemos várias queixas dos moradores tanto da Via Parque quanto
do Alto da Bela Vista sobre isso.
Não recebemos queixas sobre
outro tipo de crime ambiental”,
esclareceu o subprefeito da Orla
de Camaçari, Oswaldo Marcolino
Filho.
Fiscalização
Ele explicou que as operações
de fiscalização serão intensificadas esta semana, com o apoio
da área de policiamento ambiental da PM. O foco, frisou,
são os caçambeiros. “Na semana passada, apreendemos
um caminhão em plena luz do
dia roubando areia das dunas.
Agora, vamos intensificar as
operações, inclusive à noite”,
salientou, acrescentando que
não está prevista a implantação de uma base fixa de policiamento ambiental.
“A gente já sabe os pontos

O principal alvo da operação são os caçambeiros que
retiram criminosamente areia das dunas

específicos onde as caçambas
encostam para jogar lixo e entulho, como é o caso da ligação
entre a Via Parque e o Alto da
Bela Vista, e também para retirar areia. Por isso vamos agir
com rigor contra eles, como
nunca foi feito antes. Essa é
uma queixa antiga e que nunca
foi combatida como vamos fazer agora”, completou Oswaldo.
Sobre a questão dos veículos
e da turma que pratica off road,

o subprefeito afirmou que está
aberto ao diálogo e que pode
se reunir com os clubes para
detalhar a situação. “Podemos
tentar encontrar uma fórmula
que garanta a preservação das
dunas, e desde que respeitando
o meio ambiente, para avaliar a
possibilidade de viabilizarmos
oficialmente práticas esportivas na região. Como já disse, o
foco de nossa fiscalização são
os caçambeiros”.

A campanha, que acaba de completar um ano, já tem data marcada
para o próximo sorteio especial de R$ 1 milhão: 20 de março

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
CNPJ N: 13.845.466/0001-30

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
A CPL da Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA vem realizar Chamada Pública nº 001/2019 para
aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela Agricultura Familiar, destinado a MERENDA ESCOLA, através do PNAE, no dia 04/02/2019 as 09hs. Para aquisição do Edital o interessado deverá
dirigir-se a sede da Prefeitura situada a Pç José Luis Ramos, nº 84, centro, das 08:00 as 12:00 de
segunda a sexta-feira, Telefone (75) 3268 - 2150 ou no site www.teofilandia.ba.io.org.br - e-mail:
licitacao@teofilandia.ba.gov.br . Joseney Oliveira Bispo - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº
001/2019, dia 29.01.2019 às 09:00h no site www.licitações-e.com.br para: Contratação de Empresa Para
a Aquisição de Gases Medicinais Para a Secretaria de Saúde, na modalidade menor preço por lote. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.
com.br. - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº
002/2019, dia 28.01.2019 às 16:00h no site www.licitações-e.com.br para: Contratação de Empresa Para
a Aquisição de Gás GLP (cozinha), Para Serem Destinados a Prefeitura e Secretarias, na modalidade menor
preço por lote, na modalidade menor preço por lote. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/
publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy
Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 003/2019 no dia 28.01.2019 as 10:00h no
site www.licitacoes-e.com.br para: Aquisição de Artefatos de Concreto, Concreto Usinado e Materiais para a
Construção da Drenagem Profunda do Bairro Parque Verde na sede do Município de Bom Jesus da Lapa. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.
com.br. - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 004/2019 no dia 25.01.2019 as 15:00h no
site www.licitacoes-e.com.br para: Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos
Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, na modalidade menor preço por lote. Edital na sede e no http://
bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da
Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 005/2019 no dia 25.01.2019 as 16:30 h no site
www.licitacoes-e.com.br para: Contratação de Empresa para a Aquisição de Materiais Odontológicos e de
Laboratório. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link:
www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 006/2019 no dia 25.01.2019 as 10:00h no site
www.licitacoes-e.com.br para: Contratação de Empresa para a Aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar,
Higiene Hospitalar, Utensílios e Acessórios de Limpeza.. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/
publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy
Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
O Pregoeiro da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2019, dia
28.01.2019 às 14:00h em sua sede para: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas
para a unidade de pronto atendimento (upa) e unidades básicas de saúde (UBS), bem como refeições prontas
(almoço e lanches), para atender as necessidades das secretarias de educação, administração e assistência
social, na modalidade menor preço por lote. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/
editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
O Pregoeiro da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2019, dia
28.01.2019 às 09:00h em sua sede para: contratação de empresa para a prestação de serviços topográficos
e levantamentos planialtimétricos de áreas para construção diversas (escolas, creches e quadras escolares
cobertas na sede e zona rural, e outros) no Município de Bom Jesus da Lapa-BA, sob o regime menor preço
global, na modalidade menor preço global. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/
editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019
O Pregoeiro da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 003/2019, dia
25.01.2019 às 08:00h em sua sede para: contratação de empresa para a fornecimento de Estrutura diversas
para a Puxada Elétrica 2019 no Município de Bom Jesus da Lapa-BA, sob o regime menor preço global,
na modalidade menor preço global. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas/profissionais capacitados para a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS/Bom Jesus da Lapa,
nas seguintes modalidades: hospitalar, ambulatorial, exames, consultas e apoio diagnóstico e terapêutico. O
Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019
- Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a
prestação de serviços laboratorial para realização de exames Cito patológico Cervico-Vaginal/microflora para
os pacientes usuários do SUS. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua
sede - setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a
prestação de emissão de laudos de mamografia. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00
às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/
editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a
prestação de serviços fisioterápicos (consultas e procedimentos) a serem realizadas no município. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na
sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para o
fornecimento de material consignado de Órtese e Prótese para serem utilizados em Cirurgias Ortopédicas. O
Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019
- Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para
a prestação de serviços especializados em ressonância magnética. O Credenciamento ocorrerá a partir de
15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e nohttp://bomjesusdalapa.
ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente
da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a
prestação de serviços especializados em Tomografia Computadorizada. O Credenciamento ocorrerá a partir
de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e nohttp://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 15.01.2019 - Alderacy Santos Silva Presidente da CPL.

