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INOVAÇÃO Com Lighthouse Investimentos, espaço ganha estímulo extra para projetos de startups

Plataforma Hub Salvador fomenta
negócios de tecnologia na Bahia
ROY ROGERES
A TARDE SP

Com a crise econômica que
afeta o País, o aumento do
desemprego e as dificulda-
des enfrentadas por parte
das organizações, a criativi-
dade para novos negócios e
o empreendedorismo mer-
cadológico ganham força
nos mais diversos setores de
atuação. Com o intuito de
fomentar, promover e ofe-
recer ações de continuidade
empresarial, a fim de con-
solidar negócios e auxiliar
na obtenção do êxito con-
tínuo, a plataforma Hub
inaugura hoje, no Comércio,
às 17h, um espaço que per-
mite o desenvolvimento de
ideias inovadoras, com o in-
tuito de oferecer suporte e
novas ferramentas para es-
tabilização de comércios.

A criação do ecossistema
pretende atrair parceiros e
startups, através da Ligh-
thouse Investimentos, em-
presa brasileira de incentivo
e consultoria para novos em-
preendimentos. Presente,
agora, na Bahia, o Hub Sal-
vador é definido como um
espaço que promove siner-
gias entre startups, acelera-
doras e empresas inovado-
ras consolidadas no merca-
do, com foco em orientar os
empreendedores a vence-
rem os desafios de seus ne-
gócios, podendo ter o auxí-
lio, por exemplo: no estra-
tégico; em questões jurídi-
cas; em apoios de marke-

ting; e na gestão de suas ini-
ciativas.

“Buscamos oferecer um
espaço que permita a em-
preendedores desenvolver
ideias inovadoras. O Hub é
um coworking openspace
(espaço aberto), com capa-
cidade para acolher mais de
100 startups. Essa é a pri-
meira iniciativa voltada pa-
ra esse público no estado da
Bahia, e gera impacto social
e desenvolvimento econô-

mico para a região”, consi-
dera Moacy Veiga, executivo
representante da Lighthou-
se Investimentos.

De acordo com Veiga,
além da estrutura e um am-
biente fértil em conexões
para a troca de conhecimen-
to, as empresas são auxilia-
das com capital, mentoria,
ferramentas e serviços. “O
HUB Salvador está em um
ambiente com mais de
2.800 metros quadrados.

Possui mais de 400 estações
de trabalho, 12 salas de reu-
nião, auditório, área para
eventos,espaçodeconvivên-
cia e café”, detalha.

Empreendedorismo
Segundo explica Moacy Vei-
ga, o projeto fomenta par-
cerias com aceleradoras e or-
ganizações estabelecidas e
reconhecidas mundialmen-
te, como o Senai e a Liga Uni-
versitária de Empreendedo-
rismo, que já desenvolveram
eventos sobre negócios e
empreendedorismo no esta-
do da Bahia. O projeto tam-
bém conta com a parceria
estratégica do Sebrae. “Essa
articulação possibilita a si-
nergia necessária para ma-
ximizar as chances de su-
cesso dos novos empreen-
dimentos”, frisa.

A iniciativa organiza, ain-
da, eventos focados em ino-
vação e tecnologia, além de
apoiar outros projetos de fo-
mento à inovação local, co-
mo o Pitch Salvador, progra-
ma da prefeitura municipal
que une startups para que,
juntas, consigam buscar so-
luções para desafios em
áreas como Educação, Saúde
e Assistência Social. “Como
canal de incentivo ao em-
preendedorismo, a Ligh-
thouse proporciona às em-
presas oportunidades de de-
senvolvimento em ambien-
tes de inovação, com acesso
às melhores tecnologias e
suporte para se destacarem
no mercado”, diz Veiga.
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Unidade, situada no bairro do Comércio, tem entre objetivos estimular startups

Proposta visa
atrair novos
parceiros e
startups, com
consultoria
especializada
da Lighthouse
Investimentos

Executivo
destaca caráter
sustentável
e inovador

Representante da Lighthou-
se Investimentos, o execu-
tivo Moacy Veiga destaca o
caráter sustentável e inova-
dor do Hub Salvador, uma
vez que se considera o prin-
cípio da abundância através
do convívio em comunida-
des com mentalidade de co-
laboração.

“Somos uma comunidade
de empreendedorismo e
inovação que busca cons-
truir futuros desejáveis. Uti-
lizamos uma estrutura de
coworking de mais de três
mil metros quadrados, pen-
sada para estimular a cria-
tividade, produtividade e
conexão dos seus membros.
Com o boom da economia
compartilhada, cada vez
mais carros, quartos e escri-
tórios tem sido comparti-
lhados. Acreditamos que
hardware sem software não
funciona, por isso nosso fo-
co é, acima de tudo, nossa
comunidade”, justifica.

Vertentes
A atuação do Hub Salvador
ocorre em três vertentes:
“Hub Startup Program: co-
nexão de aceleradoras e in-
vestidores a startups, visan-
do seu desenvolvimento e
crescimento; Hub School:
braço de educação empre-
endedora, trazendo temas
de relevância para o desen-
volvimento de negócios de
sucesso, curados com os
maiores experts do Brasil; e
Hub Connect, através da tec-
nologia, possibilitamos que
nossa comunidade interaja
através de uma rede social”,
explica Veiga.

CURTAS

Saque do PIS será retomado dia 26

Mais de 104,2 mil trabalha-
dores que não sacaram o
abonosalarialdoPIS/Pasep
ano-base 2016 na Bahia te-
rão nova oportunidade. A
reabertura do prazo foi au-
torizada em resolução do
Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (Codefat). O pra-
zo, que terminou em 29 de
junho, será reaberto em 26
de julho, e os trabalhadores
terão até 30 de dezembro
pararetirarodinheiro.Vale
lembrar que o pagamento
do benefício referente a
2017 também começará a

ser pago no dia 26 de julho.
O valor do abono 2016 para
os trabalhadores baianos
chega a R$ 79.470.136,38.

104 mil
trabalhadores que não
sacaram o abono salarial
do PIS/Pasep ano-base
2016 na Bahia terão nova
oportunidade de fazê-lo a
partir do dia 26 de julho
até 30 de dezembro

Salvador é 3º lugar na busca por voos

Salvador é o destino nacio-
nal que ocupa a terceira co-
locação no total de buscas,
realizadas em 2018, pelos
usuários do Voopter, apli-
cativo brasileiro de compa-
ração de preços de passa-
gens aéreas. Dentre as op-
ções de viagens consulta-
das, a rota São Paulo-Sal-
vador é a mais buscada pe-
los usuários. No primeiro
semestre, a capital baiana
estava em quarto lugar no
ranking, mas com as pes-
quisas realizadas neste mês
de julho, Salvador subiu
uma posição e superou For-
taleza. O secretário do Tu-

rismo da Bahia, José Alves,
comemora o fato de as com-
panhias aéreas estarem
oferecendo 411 voos extras
para o estado este mês.

Lista atual é
encabeçada por
São Paulo e Rio
de Janeiro. Na
quinta posição
vem Recife

Inadimplência é maior em dois anos

700
contribuintes com
histórico recorrente de
inadimplência tiveram
a adesão ao programa de
parcelamento cancelada
ontem pela Receita:
“Eram viciados em Refis”

O índice de inadimplência
do consumidor cresceu
1,98% em junho na compa-
ração com o mesmo mês de
2017, informa a Serasa Ex-
perian. O número de bra-
sileiros inadimplentes no
País atingiu 61,8 milhões
em junho, o maior desde o
início da série histórica,
iniciada em 2016. No perío-
do, as dívidas somaram
R$ 273,4 bilhões, com média
de quatro por CPF, totali-
zando R$ 4.426 por pessoa.
O enfraquecimento do rit-
mo de crescimento econô-
mico do País vem contri-
buindo para manter em ní-

vel elevado a taxa de de-
semprego e, consequente-
mente, a inadimplência do
consumidor, explicam os
economistas da entidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018. PA Nº 1000/18. torna público 14:30h do dia 02/08/2018, objeto:
contratação de empresa na prestação de serviços na gestão de gerenciamento de abastecimento
de combustíveis, tipo gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S 10, com fornecimento
de tickets combustível em papel segurança, destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas
pesadas da frota municipal, como também dos veículos locados, objetivando o fornecimento contínuo
e ininterrupto dos combustíveis a serem licitados, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento, tipo menor percentual de desconto na taxa de administração. Edital: www.
senhordobonfim.ba.gov.br, Tel: (74) – 3541-8826/8727. Senhor do Bonfim, em 19/07/2018. Valmir
A. da Silva -Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2018/SRP
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação OBJETO: Aquisição de
tecidos para manutenção da rede socioassistencial e oficinas grupais desenvolvidas para os usuários do
CRAS, como também para a execução de oficinas pedagógicas pela Secretaria Municipal de Educação
e as necessidades das demais secretarias, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA: 01/08/2018.
HORA: 09h00min. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo Tel. (075) 3634-3977.
Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ 13.882.949/0001-04

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote” Lei Federal nº.
10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 01/08/2018. Pregão Presencial 066/2018SRP às
11h00min Objeto: Seleção das melhores propostas para aquisição de material pensos hospitalares para atender
as demandas das Unidades Básicas de Saúde da Família, Atendimento Domiciliar e CAPS (Centro de Atendimento
Psicossocial) deste município, especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido www.
diariooficialba.com.br Prefeitura, sito à Praça João das Botas, s/nº - Centro, Itaparica/Ba – CEP: 44.460-000.
Informação licitaitaparica@gmail.com - Itaparica-Ba, 19/07/2018. Marileide Silva da Conceição - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
PP 22/18. Dia 02/08/18 às 9h. Objeto: aquisição de brinquedos e equipamentos eletrônicos. Edital: na CPL, Pç Benedito
Mina, 629, tel. 753343216. Demais atos: www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br. Bonito/Ba, 17/07/18. Lailton Barboza Teles.
Presidente da CPL.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada através do Decreto nº 63/2018, torna público aos inte-
ressados que realizará no dia 07 de agosto de 2018 às 9h, na sede da Secretaria da Administração e Planeja-
mento, Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Bairro Andaiá
- Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a contratação de
empresa de engenharia para execução de obra, com fornecimento e instalação de equipamentos para realiza-
ção de atividades físicas e esportivas, em praças no município de Santo Antônio de Jesus/BA, conforme es-
pecificações constantes do Edital e Anexos. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial
www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br. Santo Antônio de Jesus, 19 de julho de 2018. Isa Cristina Behrens Pinto.
Presidente CPL.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MOTIVO: LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
CNPJ N: 13.846.902/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO
Em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/02, será realizado o PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 86,
Pregão Presencial 034/2018, no dia 01/08/2018 às 10h:00min, objetivando a Contratação de instituição bancária,
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, em caráter de exclusividade, para prestação de serviços de admi-
nistração de folha de pagamento dos servidores públicos municipais, e, sem exclusividade, serviços de empréstimos
consignados em folha de pagamento do Município de Itacaré, Interessados o Edital estará à disposição, junto a Sede
do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itacaré, sito à Rua Rui Barbosa, n° 11 – Centro, das 09 às 13horas,
ou pelo e-mail: itacare.licitacoes@gmail.com Itacaré, 19/07/2018. William Evangelista costa inda – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - CNPJ N: 13.634.985/0001-59
AVISO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2018

AVISO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO GLOBAL SRP N.º 024/2018

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM Nº 034/2018GLOBAL SRP N.º 024/2018

O Município Guaratinga/BA realizará licitação em 01/08/2018, às 10h, em sua sede, Menor preço por Item, para contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar. Edital na sede/Diário Oficial. Info: licitaguaratinga@gmail.
com. Demais atos-Diário Oficial: guaratinga.ba.gov.br. 19/07/18,Ywério Campos-Pregoeiro

Objeto: prestação de serviços de borracharia em geral. Primando pelo princípio da economicidade, publicado no DOM (24/05/18);
Jornal A TARDE (24/05/18) e no Mural da PM. Realização: 03/08/18, às 08h, em sua sede. Edital na sede/Diário Oficial. Info:
licitaguaratinga@gmail.com. Demais atos-Diário Oficial: guaratinga.ba.gov.br. 19/07/18,Ywério Campos-Pregoeiro

OMunicípio de Guaratinga/BA realizará licitação em02/08/2018, às 10h, em sua sede. Objeto: Contratação de empresa para aquisi-
ção de veículos 0 (zero) Km (quilômetro) em atendimento à Secretaria de Saúde. Edital na sede/Diário Oficial. Info: licitaguaratinga@
gmail.com. Demais atos-Diário Oficial: guaratinga.ba.gov.br. 19/07/18,Ywério Campos-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU-BA

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 023/2018 –Menor preço por item. Torna público que realizará dia 02.08.2018, às 08:00
Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de licitações, certame com o fito de contratar
empresa para a fornecimento de materiais de informática, para Sec de Educação, conforme anexo do edital.
Pregão Presencial nº 024/2018 –Menor preço por item. Torna público que realizará dia 02.08.2018, às 10:00
Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de licitações, certame com o fito de contratar
empresa para a fornecimento de materiais de informática, para Sec de Ação Social, conforme anexo do edital.
Pregão Presencial nº 025/2018 –Menor preço por item. Torna público que realizará dia 02.08.2018, às 13:00
Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de licitações, certame com o fito de contratar
empresa para a fornecimento de materiais limpeza, para Secretaria de Saúde, conforme anexo do edital.
Pregão Presencial nº 026/2018 –Menor preço por item. Torna público que realizará dia 02.08.2018, às 15:00
Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de licitações, certame com o fito de contratar
empresa para a fornecimento de hortifri, para Secretaria de Saúde, conforme anexo do edital.
Pregão Presencial nº 027/2018 –Menor preço por item. Torna público que realizará dia 02.08.2018, às 17:00
Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de licitações, certame com o fito de contratar
empresa para a fornecimento de refeições, para Secretaria de Administração, conforme anexo do edital.
Pregão Presencial nº 028/2018 –Menor preço por item. Torna público que realizará dia 03.08.2018, às 08:00
Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de licitações, certame com o fito de contratar
empresa para a fornecimento de pães, para Secretaria de Educação, conforme anexo do edital.
Pregão Presencial nº 029/2018 – Menor preço por lote. A Prefeitura Municipal de Pindobaçu-BA, torna públi-
co que realizará dia 03.08.2018, às 10:00 Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, 140, na sala de
licitações, certame com o fito de contratar empresa para a fornecimento de 02 Veículos Tipo VAN 0 Km e 3
Motos 0 Km, para Secretaria de Saúde, conforme anexo do edital. Editais no site: www.pindobacu.ba.gov.br.
Pindobaçu-BA, 19/07/2018. Hélio Palmeira de Carvalho – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CONVITE Nº. 001/2018 - COMPEL - AVISO DE ABERTURA – O Município de Camaçari, através da Comissão
Central Permanente de Licitação – COMPEL, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará o
CONVITE Nº. 001/2018 que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
Diagnóstico do clima institucional e Motivação na Secretaria da Fazenda, envolvendo atividades de levantamento,
diagnóstico e oficinas de motivação institucional. Abertura: 30/07/2018 às 09horas – Edital/Informações:www.
compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6817/3621-6779 – Manoel Alves Carneiro – Presidente em Exer-
cício da COMPEL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2018 – COMPEL - AVISO DE ADIAMENTO - Processo nr.
00085.11.07.611/2018 - O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação –
Compel, torna público aos interessados, que tendo em vista alterações / introduções de exigências no Edital, que
influenciam de forma direta na elaboração das propostas, a bem do serviço público e transparência, decidimos
por ADIAR a data de abertura do certame, que iria acontecer no dia 03 de agosto de 2018, ficando REPRO-
GRAMADA para acontecer no dia 20 de agosto de 2018 às 09:00 hs no mesmo endereço / local / auditório . O
Edital e demais anexos /Informações estão disponíveis no site www.compras.camacari.ba.gov.br.-Tel.: xxx (71)
3621 - 6717 – Camaçari, 19 de julho de 2018 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Srp no 048/2018. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de eletrodomésticos, acessórios para eletrodomésticos, eletro portáteis,
equipamentos para cozinha industrial, móveis para cozinha e para escritório para atender
a demanda do município. Data: 06/08/2018 às 09:00h na sala de licitações. Edital
disponível no site: www.lapao.ba.gov.br informações: fone: (74) 3657.1010, e-mail:
cpl@lapao.ba.gov.br, – Poliana Braga Tavares – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
PREGÃO ELETRÔNICO 23/18. Dia 01 de agosto de 2018 às 11h (horário de Brasília). Objeto: prestação
de serviços de dedetização de insetos e pragas urbanas em geral para as necessidades da Admi-
nistração. Edital no sistema eletrônico www.bll.org.br e no Portal da Transparência Municipal www.
ibirataia.ba.gov.br. Informações na sede, Pç. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 73 35372125 ou
licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 20/07/18. Edson Levi Ramos Meira. Pregoeiro.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO

Em cumprimento ao disposto na Portaria MTb. Nº 3.150, de 30 de abril de 1986, a diretoria do Sindicato
dos Empregados da Administração das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado da Bahia-
Sadejorba – torna público que nos dias 17 e 18 de julho do ano de 2018 foi realizada a eleição deste órgão
de classe, tendo sido eleita a única CHAPA, concorrente ao pleito, composta pelos seguintes associados
(Genivaldo Taquari Santana, Elias de Oliveira Santana, Edson de Oliveira Santana, Valentino Valentim
Sacramento, Benival Muniz de Oliveira, José Jorge Sampaio Costa, Jânio Soares dos Santos, Rubem
de Oliveira Coelho, José Raimundo Fernandes dos Santos, Valdir dos Santos Ferreira, Robson da Con-
ceição Santos, Uilton Machado da Cruz, Antonio Lopes dos Santos, Vanessa Vanderlei da Paixão, Eliel
Macedo da Silva, Rogerio Santos Sampaio, Ubirajara Ribeiro de Carvalho, Antonio Luis Santos Jesus,
Alfredo do Nascimento Pereira e João Silva Mota), para comporem os seus órgãos de Administração e
Representação. Os componentes dos aludidos órgãos serão empossados no dia 23 de agosto de 2018.

Salvador, 20 de julho de 2018.

Genivaldo Taquari Santana
Diretor -presidente


