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AVENTURA Aleixo Belov prepara
embarcação para seguir viagem

Navegador
inicia amanhã
expedição
para o Alasca
ANDERSON SOTERO

O experiente navegador
ucraniano Aleixo Belov, 73,
tem apenas duas certezas.
Uma é que o barco, o veleiro
Escola Fraternidade, sairá de
Salvador com condições para navegar e enfrentar o alto-mar. A outra é a intenção
de ir para o Alasca, mas, se
vai chegar lá, diz ele, só o
tempo dirá.
Ontem, ele e outros dois
tripulantes abasteceram a
embarcação com água e alimentos. Amanhã, às 10h, o
barco vai desatracar do Segundo Distrito Naval, no
bairro do Comércio, para seguir viagem.
“O resto só o tempo dirá. O
mar é o reino das incertezas.
Talvez por isso eu goste dele.
Se alguém quisesse me contar como seria o resto da minha vida, me suicidaria”, diz
o navegador, que já deu qua-

tro voltas ao mundo, três delas sozinho.
Belov já esteve na Groenlândia e na Antártida, o mais
meridional dos continentes.
Agora, segundo ele, faltou ir
para o norte.
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Nem o extenso currículo, relatado em sete livros publicados por Belov, faz o medo
de enfrentar uma nova aventura e o desconhecido da vida sumirem.
“Eu tenho medo o tempo
todo e é ele que me atrai.
Tenho medo de tudo. Talvez
por isso as coisas deem certo. O cara que não tem medo
se dá mal”, acredita.
A intenção é chegar ao
Alasca – o maior estado dos
EUA em extensão territorial
– entre junho e agosto de
2017, mais de seis meses
após a saída da capital baiana. Os 74 anos de vida do

Lito (à esquerda) trabalha com o navegador há 18 anos

O veleiro Escola Fraternidade conta com 12 beliches

navegador, que é também
empresário, engenheiro e
escritor, serão celebrados
em janeiro, durante a empreitada.
Em um misto de certeza e
dúvidas, ele, considerado o
primeiro brasileiro a dar a
volta ao mundo, fala do novo
desafio, mas relembra o histórico de êxitos.
“Estou indo para lá, mas

não sei se estarei vivo. Ninguém pode garantir o que
vai acontecer. Pelo caminho,
pode afundar, pode morrer,
pode tudo. Até hoje, todas as
previsões que fiz consegui
garantir. Acredito que vai
dar certo”, comenta.
Ao ser questionado se é
uma pessoa pessimista ou
realista, Belov ri e conta que
fez a mesma pergunta a uma

“O mar é o
reino das
incertezas.
Talvez por isso
eu goste dele”

NAVEGADOR TEM SETE
LIVROS PUBLICADOS

filha: “Ela me disse que eu
era determinado”.
Se certezas não se pode ter
na vida, o ideal é não facilitar
para que imprevistos aconteçam. As provisões, garante
o navegador, são para mais
de seis meses. Só de água e
diesel, há oito toneladas de
cada. De alimentos, frutas,
legumes, verduras, cereais,
camarão, azeite de dendê,
entre outros.
“Ô, Lito, e as orelhas de
porco, pegou?”, grita Belov,
enquanto pousa para fotos
da reportagem. Lito é Oswaldino dos Santos, 39, que há 18
trabalha com o navegador e
o ajudava a carregar as provisões. “Ele adora feijoada”,
garante.

ALEIXO BELOV, navegador

Durante toda a viagem,
Aleixo Belov pretende
relatar tudo em dez
cadernos de capa dura
que está levando para,
ao final, render mais um
livro. Ele já publicou sete
sobre suas aventuras

Preparativos

A preparação para a nova
aventura começou há um
ano. Trocou o gerador, comprou 20 baterias novas, ele-

Belov é consi
d
primeiro bra erado o
sileiro a
dar a volta ao
mundo

SIFUPREMA – BA - ELEIÇÃO SINDICAL MANDATO DE 18/01/2017 A 18/01/2021
Pelo presente edital, O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARAGOJIPE - BAHIA doravante denominada SIFUPREMA – BA CNPJ:01.608.798/000111, com sede situada à Rua Barão do Rio Branco 28 – Centro/ Maragogipe-Bahia, em nome dos
membros do plenário do sistema Diretivo e do conselho fiscal desta entidade, vem convocar na
forma das normas aplicáveis, todos os associados desta entidade quites com suas obrigações
estatutárias para eleição da sua nova Diretoria e seu respectivo Conselho Fiscal, para o mandato de 18/01/2017a 18/01/2021.Às inscrições das chapas concorrentes ao aludido sufrágio,
deverá ocorrer nos dias2,5,6,7 e 8 de dezembro de 2016, cuja inscrição acontecerá das 08:00hs
às18:00hs na sede desta entidade no endereça acima mencionado. O processo eleitoral objeto
deste certame, acontecerá no dia 27 de dezembro do corrente ano das 08:00hs às 17:00hs, na
sede desta entidade sindical. Maragogipe -Bahia, 01 e dezembro de 2016. Presidente EDMARIO FERREIRA DOS SANTOS.

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas do Estado da Bahia
- SINDICARGAS
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE GREVE
Pelo presente, ficam notificadas as empresas do Sistema de Transportes de Madeira, da
base territorial do SINDICARGAS, que em decisão dos trabalhadores em assembleias gerais
extraordinárias realizadas, conforme edital de convocação publicado em 26 de outubro de 2016,
no jornal A Tarde, no terminal de descargas – Pátio externo da BSC (Bahia Specialty Cellulose
SA), sito a Rua Alfa, nº 1033, Área INDL Norte - COPEC, Camaçari/BA; nas principais portarias e
vias de acessos das empresas nos horários de entrada e saída, bem como na sede do sindicato
sito à Avenida Radial B, nº 70, Mangueiral - Camaçari/BA, ficou decidido pela realização de
movimento paredista (GREVE), nos termos da Lei do Direito de Greve (Lei 7783/89), à partir da
zero hora do dia 13/12/2016, por tempo indeterminado, até que as reivindicações constantes da
pauta sejam atendidas. Camaçari/BA, 02 de dezembro de 2016. José Carlos Lopes – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
CNPJ N: 13.894.878/0001-60
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2016
O Município de Jequié torna pública a realização da Tomada de Preços nº 14/2016, objetivando a contratação
de empresa especializada para serviços de reforma de 08 (oito) unidades escolares de ensino, localizadas na
sede do município de Jequié, conforme especificações contidas no edital e anexos. Tipo: Menor Preço Global
por lote. Sessão de Abertura: 19 de dezembro de 2016, às 09:00 horas, na sala de licitações, sito na Praça
Duque de Caxias, s/nº, Jequiezinho, Jequié - Bahia, onde o edital se encontra à disposição para retirada e no
site http://prefeituradejequie.com.br - Diário Oficial do Município. Divulgação dos outros atos-Diário poderá
ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://prefeituradejequie.com.br. Jequié, 02
de dezembro de 2016. Odair José da Silva Santana. Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº. 034/2016; Tipo: Menor Preço Por Item, Abertura: Dia 15
de dezembro de 2016, na Sede da Prefeitura, às 09:00 horas, Objeto: Aquisição de veículo de
passeio, com o objetivo de atender o centro de saúde do município de Mirangaba. Modalidade:
Pregão Presencial nº. 035/2016; Tipo: Menor Preço Por Item, Abertura: Dia 15 de dezembro
de 2016, na Sede da Prefeitura, às 10:00 horas, Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
permanentes, com o objetivo de equipar as unidades básica de saúde do município de Mirangaba.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Av. Jonas Carvalho n°. 125 Centro, CEP - 44.745000 - Fone (0xx74) 3630-2125, das 8:00 Às 12:00 Horas e no Portal do Oficial do Município http://
www.mirangaba.ba.io.org.br/acessoainformacao. Alexsandro Teixeira Santana - Pregoeiro Oficial.
Mirangaba - Bahia, 01 de dezembro de 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
PP 36/16. Dia 14/12/16 às 9h. Menor Preço. Objeto: fornecimento de livros didáticos em kits pedagógicos para a Educação Infantil e Creches, através do Prog. Brasil Carinhoso. Edital na CPL, Pç. Belarmino J. Rodrigues, de 8/12h, valor R$ 50,00. Uauá, 02/12/16. Pedro M. Ribeiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
PP 52/16. Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para as unidades
de Saúde. Dia 15/12/16 às 8h. Menor Preço. PP 53/16. Objeto: Aquisição de materiais
de uso Hospitalar. Dia 15/12/16 às 13h. Menor Preço global. Info na CPL, R Almir José
de Oliveira, s/n, Centro, de 8 às 12h. Riachão do Jacuípe/BA, 02/12/16. Vagner Pereira
da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Processo Administrativo nº. 102/2016; Tomada de preços nº. 009/2016, Objeto“Reforma dos Mercados
Municipais “Paulo Souto” e “Dona Alzira” Situados no Centro do Município de Eunápolis”. Considerando
que o procedimento licitatório em tela tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a reforma dos
mercados municipais “Paulo Souto” e “Dona Alzira”, com valor estimado em R$ 362.290,24 (trezentos
e sessenta e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos); Considerando ainda que o
procedimento seguiu seu curso regular até o julgamento das propostas de preço, conforme ata da sessão
pública realizada no dia 09 de junho de 2016, inexistindo irregularidades formais a serem declaradas
neste momento; Considerando, no entanto, que fatos supervenientes levaram à Administração Municipal
a perder o interesse na celebração do contrato, notadamente diante da grave crise financeira enfrentada
pelos entes políticos de todo o país, a qual ocasionou a notória baixa de repasses federais aos municípios
e também a redução da arrecadação municipal; Considerando, assim, que, conforme preceitua o art. 49 da
Lei de Licitações, a revogação constitui a forma adequada de desfazer o procedimento licitatório, tendo
em vista a superveniência de razões de interesse público que fazem com que o procedimento licitatório,
inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Administração Pública, observandose os princípios previstos no art.37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 8.666/93. Considerando que
inexistem prejuízos aos participantes do certame referido, visto que sequer houve adjudicação e celebração
do contrato administrativo; Considerando, alfim, o posicionamento dominante da doutrina administrativista
sobre o tema, o qual pode ser vislumbrado no seguinte excerto: “A revogação consiste no desfazimento
do ato porque reputado inconveniente e inadequado à satisfação do interesse público. A revogação se
funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público... Após, praticado o
ato, a administração verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá
então o desfazimento do ato anterior... Ao determinar a instauração da licitação, a Administração realiza
juízo de conveniência acerca do futuro contrato (....) Nesse sentido, a lei determina que a revogação
dependerá da ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado. Isso indica a inviabilização de
renovação do mesmo juízo de conveniência exteriorizado anteriormente (Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos. Dialética. 9º Edição. São Paulo. 2002, p. 438).” Com fulcro nos razões acima
expendidas, declaro REVOGADO o procedimento licitatório epigrafado, nos moldes do art. 49 da Lei
Federal n.º 8.666/93. Registre-se. Publique-se. Eunápolis, 22 de Novembro de 2016. Demétrio Guerrieri
Neto - Prefeito Municipal de Eunápolis
RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado
do julgamento das Propostas Comerciais - PC, bem como a nota da Média Ponderada referente a Tomada
de Preços nº 016/2016, objeto: Contratação de empresa para execução do PROJETO DE TRABALHO
SOCIAL, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida no Bairro Alecrim, sendo registradas as
seguintes notas das Propostas Comerciais: Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda - R$ 524.983,75PC = 100; Instituto de Educação Profissional - INEP - R$ 533.619,53- PC = 98,38; Profissionais da
Área de Saúde Promovendo Ações Sociais - ONG PASPAS - R$ 560.229,50 - PC =93,70; Instituto de
Desenvolvimento Científico Tecnológico e Ambiental - IDETEC - R$ 599.983,75 - PC = 87,50. As médias
ponderadas foram registradas com as seguintes notas: 1° - Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda,
MP = 100 2º - Instituto de Educação Profissional - INEP, MP = 99,51 3º - Profissionais da Área de Saúde
Promovendo Ações Sociais - ONG PASPAS, MP = 65,74 4° - Instituto de Desenvolvimento Científico
Tecnológico e Ambiental - IDETEC, MP = 96,25. Portanto, a Comissão declara vencedora deste certame
o Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda, com a média ponderada MP = 100. Abre-se o prazo para
interposição de recursos nos termos do Artigo 109, Inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93. Os autos
do processo estão à disposição dos interessados, no Núcleo de Licitações, no endereço Rua do Ceasa nº 30,
Bairro Centauro, nos dias úteis no horário de 08h00min às 12h00min. Eunápolis - BA. 01 de Dezembro
2016. Marilan Oliveira Rocha - Presidente.

trificou cinco catracas para
enrolar as velas. Na Antártida, pegou ventos tão fortes
que teve dificuldade para
enrolá-las.
“Os preparativos são difíceis. É problema de família,
da empresa, manutenção do
barco, preparação da filmagem, fotos, roupas, comidas,
compra de equipamentos
novos”, enumera. A embarcação tem dois radares, dois
GPSs e outros dois de reserva. “Tem tudo dobrado”,
acrescenta.
De Salvador, o comandante levará o Fraternidade, barco que ele ajudou a construir
e assinou 80% do projeto,
para Natal. Com ele, vão sete
tripulantes, entre médico,
advogado, oceanógrafo. Na
capital do Rio Grande do
Norte, mais um embarcará.
Em seguida, irá para o Mar
do Caribe, atravessará o Canal do Panamá. Outros dois
tripulantes subirão no Panamá e os quatro restantes no
Havaí. O itinerário inclui
ainda as Ilhas Galápagos, a
Polinésia Francesa e as Ilhas
Aleutas. “Vai ter gente dormindo pelo chão”, brinca. Na
embarcação, há 12 beliches.
O sono, aliás, é algo importante para os casos de se
depararem com um temporal. “A gente pode ficar uns
dois dias sem dormir”, conta
o navegador.
No Alasca, Belov quer conhecer bem o interior e visitar vários portos. “A gente
está saindo agora para conseguir pegar o verão no Alasca, que é a boa época, principalmente para navegar. Já
estou saindo uns dez dias
atrasado”.
Do destino, ele diz que
pretende continuar, mas
não sabe ao certo para onde
irá. “Só programei a saída”.
Durante toda a viagem, Belov pretende relatar tudo em
dez cadernos de capa dura
que está levando para, ao final, render mais um livro.
A paixão pelo mar, ele
conta, é derivada de uns óculos de mergulho que ganhou
na infância de presente. “Naquele momento, acabou minha vida de terrestre e começou a de uma pessoa que
ama o mar”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N: 13.827.019/0001-58
LEILÃO Nº 001/2016
MATERIAIS: Móveis e equipamentos inservíveis, e sucatas. DATA DE REALIZAÇÃO: 19/12/2016
HORÁRIO: 09:00 horas LOCAL: Prefeitura Municipal - Praça Cônego José Lourenço, s/nº - Centro - Dom
Macedo Costa - BA. Informações através do e-mail: licitacaodmc@gmail.com , pelo telefax 75 3648-2127
/ 2169, Luiz Carlos Lima Sales, Leiloeiro. Dom Macedo Costa, 28/11/2016.

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 0016/2016 – Objeto: SERVIÇOS MELHORIA/
ADEQUAÇÃO DE GASODUTOS E ESTAÇÕES EM AÇO CARBONO EM
TODA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA BAHIAGÁS,
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Data de abertura: 10 de janeiro de
2017, às 09:30 horas. Aquisição: O edital pode ser adquirido gratuitamente
através do site www.bahiagas.com.br ou mediante pagamento de R$ 100,00
(cem reais), na Av. Tancredo Neves, 450, Ed. Suarez Trade, 18º andar,
Salvador - BA, de 9 às 11 e de 14 às 17 horas. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação: Carina Caldas Quintão Albino.

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0068/2016/1° LEILÃO - SFI - CPA/SA
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e
Imóveis - GILIE/SA, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas,
do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no
período de 02/12/2016 a 13/12/2016 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em
Bahia, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SA, situada Rua Ivonne Silveira,
248, Edf. Empresarial 2 de Julho - 17º andar, Doron (Paralela), Salvador-BA, no horário das 10:00
às 16:00 horas e no escritório do Leiloeiro Rudival Almeida Gomes Júnior, situado na Avenida
Tancredo Neves, nº 620 – Ed. Empresarial Mundo Plaza – Sala 813- Caminho das Árvores,
Salvador-BA, no horário das 08:00 às 18:00 horas (Site: rjleiloes.com.br). (O Edital estará disponível
também no site: www.caixa.gov.br). Os interessados que desejarem contar com financiamento ou
utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se àsAgências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se
das condições gerais. O Leilão realizar-se-á no dia 14/12/2016, às 16:00 horas, na Av. Tancredo
Neves, 620, Ed. Empresarial Mundo Plaza, Auditório do Pavimento G5, Caminho das Árvores,
Salvador/BA. Salvador – BA Telefone: (71) 3327-2999; (71) 8211-2013, com apresentação de
lances na modalidade presencial e internet. A divulgação do resultado oficial do leilão será efetuada
a partir do dia 16/12/2016 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.

