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ILHÉUS Medida provisória promete desburocratizar e incentivar desenvolvimento tecnológico com foco na exportação

Novo marco favorece criação de zona franca
Joá Souza / Ag. A TARDE / 19.7.2011

LUIZ FELIPE FERNANDEZ

Aprovada no início de junho
na Câmara dos Deputados
por 52 a 23 votos, a Medida
Provisória 1.033, tirada da
gaveta para facilitar a produção de oxigênio medicinal em Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs),
diante da pandemia de Covid-19, se configurou em um
novo marco legal que promete desburocratizar e se
tornar um incentivo para o
beneficiamento de produtos e o desenvolvimento tecnológico, com foco na exportação.
Somados ao avanço das
obras do Porto Sul, retomada
pela Bamin em parceria com
o governo, que será integrado à Ferrovia Oeste Leste
(Fiol), conectando a região
ao norte de Minas Gerais e,
no futuro, a outros estados,
a cidade Ilhéus tem tudo para voltar a figurar com um
dos mais importantes celeiros econômicos da Bahia.
O programa criado há
mais de 20 anos, mas travado por razões burocráticas e da própria legislação,
agora terá toda a condição de
atrair novas empresas e indústrias e gerar empregos
na cidade historicamente
conhecida pela economia
cacaueira.
Entre os pontos importantes do marco está a permissão para exportação de serviços, o que deve incentivar
startups brasileiras a se internacionalizarem e também a possibilidade de balizarem a produção ao regramento da Organização
Mundial do Comércio, se
equiparando aos outros países e escapando da competição desigual com o mercado interno. O texto apro-

Somado ao avanço das obras do Porto Sul, Ilhéus deve voltar a figurar entre os celeiros econômicos do estado

Programa
criado há mais
de 20 anos, mas
travado, visa
atrair novas
empresas

vado pela Câmara prevê que
as ZPE’s sejam descontínuas,
o que facilita que seja conectada a outros pontos e a
aeroportos.

Outros países

Países como China, que multiplicou a sua indústria nos
últimos anos, e o próprio Estados Unidos, Índia, Canadá,

Argentina, Colômbia e muitos outros, abrigam centenas de ZPE’s em seus territórios. A expectativa do Governo Federal é que no Brasil
a proposta tenha o mesmo
efeito, com a geração de postos de trabalho e que passe a
sediar empresas de tecnologia, para tentar se desgarrar da tradição de exportaBetto Jr./Secom

ALIANÇA STAR

Solenidade marca
lançamento de hospital
DA REDAÇÃO

Uma solenidade marcou,
ontem, o lançamento da pedra fundamental do Hospital Aliança Star. A nova unidade, gerida pela Rede D’Or
e pela Companhia de Participações Aliança da Bahia,
tem previsão para ser concluída no final de 2023 e integrará um complexo de
saúde particular de alto padrão, composto por 47 mil
metros quadrados de área,
ao lado da atual estrutura do
hospital, na avenida Juracy
Magalhães Júnior.
O evento, que marca o início das obras de construção
do equipamento, contou
com a presença do prefeito
Bruno Reis, do vice-presidente do conselho da Rede
D’Or, Heráclito Gomes, do
diretor regional da instituição, Rafael Vita, além dos secretários municipal e estadual da Saúde, Leo Prates e
Fábio Vilas-Boas, respectiva-

mente, entre outros gestores e convidados.
Para o prefeito, a capital
baiana passará a ser destaque no Norte-Nordeste na
área de saúde. “Isso vai fazer
com que Salvador se torne
um polo de serviços de saúde. Vamos consolidar nossa
cidade nessa região.
Existem outros investimentos privados que, somados aos esforços do grupo
D’Or, irão gerar diretamente, nos próximos anos, sete
mil empregos diretos. Teremos a capacidade de atrair
milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil que
virão aqui para buscar atendimento, fazer cirurgias e
ter acompanhamento médico”, disse.

Investimento

A prefeitura de Salvador tem
buscado dar todo o estímulo
para a captação de empreendimentos na capital baiana, tanto na desburocratiza-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 23/21. Menor valor por lote. Objeto: disponibilização de links de acesso à internet. Dia
14/07/21 às 14h. Edital: americadourada.ba.gov.br. Informações: na CPL, tel. 7436922000 ou e-mail: licitacao.
americadourada@gmail.com. América Dourada/Ba, 29/06/21. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que por alterações no edital
fica remarcado a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 017/2021, Processo Administrativo n° 099/2021,
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de
gerenciamento e operacionalização de profissionais da área de saúde, em conformidade com diretrizes das políticas
pública de saúde. Sessão Dia: 13/07/2021 às 09h00min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: https://
bllcompras.com e/ou http://www.Prefeituraeuclidesdacunha.ba. portaliop.org.br/, também poderá ser obtido no
endereço: licitacao@euclidesdacunha.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal, situada no centro Administrativo
Municipal, Bairro: Jeremias, cidade de Euclides da Cunha-Ba, CEP: 48.500-00, nos dias úteis, no horário das 08 horas
às 12 horas. Informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00 horas. Janessi Olinda Soares de Abreu
- Pregoeira. Decreto n.º 280, de 03 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

Torna público o resultado do PE SRP 07/21, PA 158/21, objeto: serviços de mão de obra de atividade meio,
normatizado pela instrução normativa nº 02/2018 do TCM/BA. Vencedora: Onix Empreendimentos EIRELI,
CNPJ 09.330.539/0001-83, para o lote 01. /////////////////// Homologa e adjudica o PE SRP 07/21, objeto:
serviços de mão de obra de atividade meio, normatizado pela instrução normativa nº 02/2018 do TCM/BA, em
favor da empresa: Onix Empreendimentos EIRELI, CNPJ 09.330.539/0001-83 para o Lote 01 – valor: R$ R$
451.352,00. /////////////////// Extrato do contrato 356/21. PE SRP 07/21, PA 158/21, ata de registro de preços
146/21. Objeto: serviços de mão de obra de atividade meio, normatizado pela instrução normativa nº 02/2018
do TCM/BA. Vencedora: Onix Empreendimentos EIRELI, CNPJ 09.330.539/0001-83. Valor: R$ 1.800.000,00.
Vigência: até 31/12/21. Riachão do Jacuípe/Ba, 29 de junho de 2021.

CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO

Modalidade: Pregão Presencial nº 026/2021-SRP; Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: Dia 14 de julho
de 2021, na sede da Prefeitura, às 09h30min; Objeto: contratação de empresa para aquisição de oxigênio
para as unidades de saúde e para o centro de referência de tratamento ao COVID-19, Os interessados terão
acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações, com sede na Praça
José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no portal do município através do link
https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea Nova – Bahia,
29 de junho de 2021.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO
PORTAL A TARDE

CAMAÇARI

Governador visita hoje
fábrica da Bridgestone
DA REDAÇÃO

O prefeito Bruno Reis participou do evento ontem
ção e na agilidade dos processos de licenciamento
quanto na concessão de incentivos fiscais.
O investimento para a implantação da nova unidade é
de R$ 587 milhões. Além disso, o volume de atendimento médico será expandido,
passando dos atuais 173 leitos disponíveis para 369.
Também haverá aumento
na capacidade dos atendimentos de emergência, que
saltará de 40 mil por ano
para 120 mil por ano.

A capacidade anual de internações, por sua vez, sairá
de 10 mil para 23 mil, e o teto
de cirurgias por ano duplicará, indo de seis mil para 12
mil após a expansão. Pelo
menos 2,8 mil novos profissionais serão contratados
quando a nova estrutura estiver operante.
Além do Aliança, a Rede
D’Or é também responsável
pela gestão dos hospitais
São Rafael, Cárdio Pulmonar
e Centro de Hematologia e
Oncologia da Bahia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA – BA

O governador Rui Costa visita hoje a fábrica da Bridgestone, em Camaçari,
acompanhado do presidente da empresa, Fabio Fossen,
quando será anunciada a
ampliação da unidade.
Inaugurada em 2006, a
planta da Bridgestone na Bahia emprega mais de 900
colaboradores diretos e 400
indiretos. Nela são produzidos pneus para veículos de
passeio, caminhonetes e picapes, destinados ao mercado de equipamento original
(montadoras), reposição e
exportação.
A fábrica baiana atende
também ao mercado nacional, além de exportar para a
América Latina e, ainda em

pouca quantidade, para os
EUA. O grupo conta com outras três fábricas no país:
Mafra (SC), Campinas (SP) e
Santo André (SP), sendo a
última a maior do Brasil.

Acompanhado
do presidente
da empresa,
Fabio Fossen,
Rui Costa vai
anunciar a
ampliação
da unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021

A CPL realizará CP nº 004/2021: PA nº 071/2021. Objeto: Contratação de pessoa física e/ou pessoa jurídica para
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS para o atendimento ao PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS / PAA. Abertura:
21/07/2021 ás 09:00hrs na PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES, na Praça da Liberdade, 376, Centro. Castro
Alves – BA, 28/06/2021 Naiane Souza Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 - O Município de Biritinga – Ba., avisa que realizará licitação
na modalidade Pregão Nº08/2021 – Presencial. Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura
e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender necessidade das diversas
Secretarias do Município de Biritinga. Tipo Menor Preço por Lote. Sessão dia 13/07/2021, às 9:00hs.
Leis: 10.520/02, 123/06, 8.666/93. Edital disponível em: http://ctp.sudoesteinformatica.com.br:5050/
portalPMBiritinga/ - aba relatórios e/ou pelo e-mail: cplbiritinga@gmail.com. Sessão no Setor
de Licitações, na sede Provisória da Prefeitura, (Colégio Municipal Dom Bosco) localizado na Rua
Presidente Médice – Centro - Biritinga (BA).. Biritinga-BA, 29 de junho de 2019. Pedro Ramos de
Cerqueira – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 050/2021. Tipo: Menor Preço GLOBAL. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software
de gestão pública integrada, para atender a demanda da contabilidade através
da Secretaria Municipal de Finanças. Data: 14/07/2021 às 09:00h na sala de
licitações. Edital disponível no link http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/
licitacoes - Informações: Fone: (74) 99926-3809 email: cpl@lapao.ba.gov.br.
Lapão-BA, 29/06/2021.
Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Pregoeiro avisa que o Pregão Presencial SRP nº 048/2021. Objetivando
a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,
HIDRÁULICO, ELÉTRICO, SERRALHERIA, FERRAGENS, MADEIRAS E
EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO,
Tipo menor preço por Item, houve alteração no edital, ficando com a data de
julgamento para o dia 14/07/2021 as 10:00h. Edital RETIFICADO disponível no
Site: www.lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes. Informações: Setor
de Licitações, fone: (74) 99926-3809, cpl@lapao.ba.gov.b.
Artur Alves da Silva – Pregoeiro Municipal.

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 08/07/2021, às 09h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para PREGÃO ELETRÔNICO o Registro de Preços para
prestação de serviços técnicos especializados em operação de cursos EaD para atender programas educacionais
do SENAR-AR/BA. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://
app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2021, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com nº
880896 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 30 de junho de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021-2021-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

ção de commodities, com
baixo valor agregado.
Ex-prefeito de Lauro de
Freitas e diretor da Associação Brasileira de Zonas de
Processamento de Exportação (Abrazpe), Otávio Pimentel está confiante com a
aprovação do marco e vê a
Bahia daqui a dez anos como
o maior polo de produção e

exportação do país. Ele destaca as reuniões com o ministro Paulo Guedes, que segundo ele teve participação
importante para que o projeto fosse adequado e aprovado, e que agora depende
somente da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Pimentel explica que a isenção
de imposto nas ZPE’s para
importação de maquinários, por exemplo, vai ser determinante para atrair investimentos, assim como a
permissão para exportar
serviços.
“É uma vantagem muito
grande. Agora vai ter projeto
parasoftware, asagênciasde
viagem vão poder trabalhar
com o mundo inteiro e não
vão pagar imposto nenhum”, ressaltou em entrevista ao grupo A TARDE. “Essa é uma vitória do doutor
Helson Braga, mais de 20
anos de luta”, complementa,
em homenagem ao presidente da Abrazpe.
O beneficiamento dos
manufaturados, segundo o
diretor da Abrazpe, vai promover uma mudança significativa na produção do estado, que hoje em dia é um
dos maiores exportadores
de grãos, sem que prejudique o mercado interno e estabeleça uma competição
desleal. Caso parte do que
for produzido se destine à
venda interna, será submetido aos mesmos impostos
das indústrias nacionais.
“Não vamos só exportar a
soja, mas vamos vender o
óleo processado. O algodão,
que hoje em dia vendemos
in natura, sem tirar o caroço,
o único lugar do mundo que
faz isso”.

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 021-2021-PE, do tipo menor:
MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço para confecção integral de próteses dentárias, englobando o fornecimento
de mão de obra especializada e de todos os insumos necessários para a perfeita execução do
serviço. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia 30/06/2021 a 15/07/2021 até
as 09h00min horas, Sessão: às 15h30min do dia 15/07/2021 (horários de Brasília/DF), no site http://
www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na
sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga/BA, 29
de junho de 2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira.

CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus torna público, que realizará no dia 16/07/2021 às 9h, na
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEAPLAN, Sala de Licitações, situada na Avenida
Roberto Santos, nº 96, Bairro Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228, Santo Antônio de JesusBA, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços técnicos especializados
na Inserção, gerenciamento e correção das inconsistências de dados no Sistema SIGA (SISTEMA
DE INTEGRAÇÃO GESTÃO E AUDITORIA), na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus/BA, em
conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos. Os interessados poderão obter:
Informações na sala de licitações situada na Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro Centro, Itaguari Shopping
Center, salas 224 a 228, CEP 44440-900, Santo Antônio de Jesus-BA. E o edital gratuitamente no site, www.
licitacoes-e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link Transparência-. Santo Antônio de Jesus-BA 29
de junho de 2021 – Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira – Pregoeiro Oficial.

