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MINERAÇÃO Companhia que fará a extração do
material negocia financiamento junto à Desenbahia

Tira dúvidas

Jazida de grafite
atrai novos projetos
para Eunápolis
JOYCE DE SOUSA

A descoberta de uma jazida
de grafite de alta qualidade
no município de Eunápolis,
no extremo sul do estado,
está garantindo a atração de
empreendimentos no setor
na Bahia, mesmo diante da
crise econômica nacional.
De acordo com a agência de
fomento do estado, a Desenbahia, encontram-se atualmente em fase de conclusão
na instituição procedimentos para a liberação de crédito para um investimento
que pode chegar a R$ 300
milhões em dez anos, para a
produção do grafeno – camada do grafite de alta flexibilidade e mais resistente
que o aço.
A informação foi confirmada ontem pelo presidente da Desenbahia, Otto Alencar Filho, pouco antes de
participar de audiência na
Governadoria, onde foram
assinados contratos para liberação de crédito para seis
prefeituras, em projetos do
setor público.
“Na iniciativa privada, este projeto de exploração do
grafeno é um dos maiores

que temos na Casa hoje”, informou. O produto, considerado revolucionário para
o futuro da indústria eletrônica ultrafina, não seria, entretanto, ainda o objeto da
primeira etapa do empreendimento, conforme antecipou Alencar Filho.

Flakes
“A princípio, o financiamento atual solicitado pela mineradora interessada em
atuar em Eunápolis é de
R$ 20 milhões para a produção de flakes (flocos) de
grafite, mas visando, sim,
em dez anos, chegar a R$ 300
milhões para a produção do
grafeno”, como explicou o
presidente da Desenbahia.
Segundo Alencar, os setores de mineração, tecnologia da informação, logística
e agroindústria lideram entre os grandes projetos da
iniciativa privada que buscam crédito na instituição,
visando ao retorno em longo prazo. Somente para este
ano, a agência tem meta de
financiar até R$ 700 milhões
em projetos. No ano passado, dos R$ 520 milhões disponibilizados
apenas

IMPOSTO
DE RENDA
DA PESSOA
FÍSICA

Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por
um dos bens comuns na
declaração de um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na declaração de cada um dos
cônjuges? (Pedro Silva)
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, é pela tributação em nome de um
dos cônjuges da totalidade dos rendimentos
produzidos pelos bens
comuns
durante
o
ano-calendário. Portanto,
no caso de contribuintes
casados pelo regime de
comunhão de bens, ou
segue-se a regra geral e
tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de cada um dos
cônjuges ou opta-se pela
tributação da totalidade
dos rendimentos produzidos pelos bens comuns
na declaração de um dos
cônjuges.

R$ 390,62 milhões foram
efetivados. Somente para
municípios foram R$ 87 milhões liberados.

Prefeituras
No caso das prefeituras, a
procura pelo crédito na
agência cresceu, após a ampliação dos juros e limitações impostas por outras
instituições no mercado,
diante da crise econômica.
Na solenidade de ontem, os
municípios de Camaçari,
Formosa do Rio Preto, Sebastião Laranjeiras, Mucuri e
Cadeias estão entre os beneficiados, além de Eunápolis, que, além do projeto privado da mineradora em
análise, já assegurou R$ 12,6
milhões para intervenções
urbanas.
“São municípios que fizeram o dever de casa e que
preencheram os requisitos
da Lei de Responsabilidade
Fiscal”, afirmou o governador Rui Costa. O governo estadual está usando o mesmo
argumento para tentar o
aval do governo federal para
a liberação de R$ 1,5 bilhão
em crédito junto a instituições internacionais.

Otto diz que a agência deve liberar R$ 20 milhões

EMPRÉSTIMO ESTADUAL
O pedido de aprovação
para que o governo
baiano obtenha crédito
de R$ 1,5 bi junto a
instituições financeiras
internacionais já seguiu
ontem da Fazenda para o
Senado, disse Rui Costa

CRÉDITO PARA
PREFEITURAS
Eunápolis R$ 12.647.069,22
Formosa do Rio Preto R$ 1.541.066,22
Sebastião Laranjeiras R$ 1.947.685,80
Mucuri R$ 5.679.875,58
Camaçari R$ 27.064.340,45

COMO ENVIAR PERGUNTAS
e-mail:
economia@grupoatarde.com.br
As perguntas são respondidas pelo
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da Bahia (CRC-BA)

Candeias R$ 15.000.000,00

CURTAS
Mercantil Rodrigues inaugura loja
O Mercantil Rodrigues
inaugura amanhã uma nova loja em Pirajá, a sétima
da rede na Bahia e a segunda no bairro, em substituição à primeira, localizada
na BR-324, que será fechada. Operando com as van-

tagens do atacado e comodidade do varejo, a unidade, localizada na Rua Oito
de Novembro, conta com
um mix superior a seis mil
produtos, entre artigos de
mercearia, carnes, hortifrúti, perfumaria e limpe-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N: 13.827.019/0001-58

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para garantir a distribuição gratuita de lanches e refeições
para os grupos de convivência de idosos, crianças, adolescentes e demais benefic. do prog. bolsa
família. Data: 26/04/2016. Horário:08:30. Local: Prefeit. Munic. Dom Macedo Costa. Informações pelo
telefax 75 3648-2127. Luiz Carlos Lima Sales - Pregoeiro.

za, distribuídos em, aproximadamente, 1.750 metros quadrados de salão de
vendas. A unidade irá dispor de 156 vagas de estacionamento, incluindo as
de deficiente, bicicletário e
55 colaboradores. O Mercantil Rodrigues Pirajá
abrirá de segunda a sábado,
das 7h às 21h, e domingo,
das 7h às 14h.

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, comunica aos interessados que fará realizar
no dia 02/05/2016 às 9:30 horas, Processo licitação na modalidade de Tomada de Preço de acordo
com a Lei 8.666/93, para contratação de empresa para execução de serviços de engenharia na
ampliação e reforma da sede deste Poder Legislativo. Edital completo encontra-se na sede desta
Câmara. Maiores informações serão obtidas através do telefone (77) 3488-2090, no horário de
8:00 às 13:00 horas. Correntina, 11 de Abril de 2016. Lilian Costa Vieira - Presidente da Comissão.

O custo dos alimentos básicos aumentou 3,22% em
Salvador no mês passado,
segundo pesquisa divulgada ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PP 06/16. Dia 25/04/16 às 9h. Objeto: locação ônibus/veículos com motorista para Transporte Escolar. PP
07/16. Dia 26/04/16 às 9h. Objeto: locação de veículos com motorista. PP 08/16. Dia 27/04/16 às 9h.
Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios. PP 09/16. Dia 29/04/16 às 9h. Objeto: fornecimento de
materiais de consumo e permanente para os consultórios odontológicos das USF´s. PP SRP 07/16. Dia
28/04/16 às 9h. Objeto: fornecimento de materiais de construção, hidráulicos, carpintaria e pré-moldados. Edital na CPL, Av. Dr. Otavio de Araújo, 44, Centro, de 8 as 14h. Teodoro Sampaio, 08/04/16. Joseval
Silva de Argolo Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No. 010/2016 - TP

Custo da cesta básica sobe 3,22%

CNPJ N: 13.647.854/0001-06

isso, a cesta passou a custar
R$ 348,71, contra os
R$ 337,84 registrados no
mês anterior. Em março, a
cesta de Salvador foi a quinta mais barata, dentre as 27
capitais pesquisadas. No
ano (de janeiro a março) , a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/16. Objeto: Construção uma Creche, Projeto Proinfância Tipo 1, Padrão
FNDE. Menor preço. Dia 12/05/16 às 9h na sede. Info/edital na CPL, R Eronides S. Santos, 47. Mulungu
do Morro/BA. 12/04/16. Fredson Cosme A. de Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
TP 02/16. Objeto: construção da Creche Mãe Martinha/Programa Proinfância FNDE, Projeto Padrão
Tipo II. Menor preço. Dia 28/04/16 às 9h. Info/Edital na CPL, Pç Edgar Pereira, 109, Centro. E-mail
set.licita_pmcg@hotmail.com. C. Grande, 12/04/16. Eliana A. do Nascimento. Pres. da CPL.

VALE DO RIO DA BARRA EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF 07.331.949/0001-13
NIRE Nº 29300028657

PREGÃO PRESENCIAL 009/2016 SRP
Objeto: Fornecimento de forma parcelada de material de construção em geral e peças de reposição
e bombas para poços artesianos, visando o atendimento das necessidades deste Município dia
25/04/2016 às 09:00hs, O Edital está disponível em sua sede. das 8:00 às 14:00 h de 2ª a 6ª. E no Site
www.olindina.ba.io.org.br. José Adomiran de Jesus Góis - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO

CNPJ N: 13.670.203/0001-37
AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 006/2016, Tipo Menor Preço Global.
Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, 66, Centro, nesta cidade, em 26/04/2016 às 09:00h.
Objeto: Aquisição de cestas básicas para atendimento na Promoção Social de pessoas carentes
deste município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra ou em http://www.doem.org.br.
Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h.
Pregão Presencial nº 007/2016, Tipo Menor Preço Global.
Abertura: na Prefeitura, na Praça Matriz, 66, Centro, nesta cidade, em 26/04/2016 às 13:30h.
Objeto: Aquisição de materiais de construção civil, madeira, hidráulico e elétrico para manutenção,
construção ou ampliação de obras deste município. Edital no Setor de Licitação no endereço supra
ou em http://www.doem.org.br. Informação no endereço supra ou tel. 77-36772100, das 08h às 12h.
REPUBLICAÇÃO
Município Érico Cardoso - BA, torna público que realizará dia 26/04/2016 às 11h00min, na
Prefeitura, na Praça Matriz, 66, Centro, nesta cidade, pregão presencial nº 005/2016, MENOR PREÇO
POR LOTE, para aquisição de 01 filtro de partículas para motor do veículo modelo Amarok CD 4x4
SE, à diesel, marca VW, ano fabricação e modelo 2012/2013, RENAVAM 526405791, e prestação de
serviço de instalação desta peça no mesmo veículo deste município. Edital no Setor de Licitação no
endereço supra ou em http://www.doem.org.br. Informação no endereço supra ou tel.
77-36772100, das 08h às 12h.
Érico Cardoso - BA, 11/04/2016 - Ronaldo Alves Lopes - Pregoeiro

variação da cesta foi de
10,97%. Apenas a carne bovina apresentou redução
de preços na capital baiana
no mês de março (-0,04%).
Os demais produtos registraram alta no mês. As
maiores variações foram as
dos preços médios da manteiga (14,20%), da banana
(14,16%) e da farinha de
mandioca (4,22%).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma do art. 123, Lei nº 6.404/76, ficam convocados os senhores acionistas da Vale Do Rio da Barra
Empreendimentos S/A, a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia
na Fazenda São José, Estrada para Trancoso, km 21,5 Trancoso, Porto Seguro, Bahia, no dia 02 de Maio de
2016, às 10h00min (dez horas) horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em31 de dezembro de 2015; b) Deliberar sobre a destinação do resultados do exercício findo;
c) Eleger os Administradores. Trancoso, 05 deAbril de 2016. Diretora: Marina Regis Bittencourt.

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

Ministério da
Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 07/2016
Processo Nº. 23066.004871/2016-17 Objeto: Registro de preço para
eventual aquisição de Insumos Laboratoriais Hematologia, com comodato de
equipamentos, para atender às necessidades do Hospital Ana Nery, unidade
integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Abertura: 26/04/2016
às 09:30 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br
Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841/5847/5846.
Pregoeiro Oficial

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL
CBPM
CNPJ Nº 13.554.910/0001-68
NIRE Nº 29300006025
COMPANHIA FECHADA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA – CONDER

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que
fará realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO, abaixo discriminada:
Nº
Abertura Hora
OBJETO
002/16 28.04.2016 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA FAZENDA
GRANDE DO RETIRO, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA.

O Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 – Narandiba –
Salvador – BA, a partir do dia 13.04.2016, das 13:30 às 17:30 horas. Salvador
- BA, 11 de abril de 2016. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

CONDER

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral
– CBPM, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de
abril de 2016, às 9 horas, na sede desta empresa, na Avenida Quarta, nº 460 - Centro
Administrativo da Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I.

II.
III.
IV.

Assembleia Geral Ordinária:
Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Contas e das
Demonstrações Financeiras Relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2015, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes;
Aprovação da parcela de Subvenções Econômicas para Investimento;
Destinação do Resultado do Exercício;
Eleição do Conselho Fiscal.
Salvador, 31 de março de 2016.
O Conselho de Administração

CBPM

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A –
EBAL, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2016, às 09:30
horas, na sede social da Empresa, situada na Av. General Graça Lessa, nº 888, Vale do Ogunjá
– Brotas, nesta Capital, com a seguinte ORDEM DO DIA:
Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;
b) O que ocorrer.
Salvador, 11 de abril de 2016.
Jorge Fontes Hereda
Presidente do Conselho de Administração

EBAL

