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Equipe do Rally da Safra em avaliação de lavoura de soja

O Rally da Safra – Principal expedição 
técnica de avaliação da safra brasileira de 
grãos – chega a sua 11ª primeira edição 
com o objetivo de registrar um importan-
te recorde neste ano, uma vez que o Brasil 
deverá colher, pelo segundo ano consecu-
tivo, o maior volume de soja de sua his-
tória: 91,6 milhões de toneladas – um au-
mento de 11% em relação à safra anterior. 
Equipes técnicas passarão em 11 estados 
brasileiros, colhendo amostras nas lavou-
ras de milho e soja entre janeiro e mar-
ço, inclusive nos estados que formam o 
Matopiba – Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia, no período de 11 a 17 de março. O 
evento – um dos principais do agronegó-
cio no Brasil – está previsto para chegar à 
região Oeste da Bahia no dia 13 de março.
Pioneiro no país, o projeto teve início em 
2004, sendo hoje o único levantamento de 
safra técnico privado que vai ao campo 
para avaliar as condições das lavouras de 
soja e milho. O roteiro escolhido leva em 
consideração a definição dos principais 
polos produtores de soja e milho do país, 
uma verdadeira “adrenalina no campo”. 
Para adquirir as informações, a equipe do 
Rally da Safra faz uso de levantamentos 
qualitativos e quantitativos, que permi-
tem um contato direto com produtores e 
lideranças regionais e possibilitam uma 
avaliação consistente das lavouras e das 
realidades regionais que impactam as ca-
deias das duas culturas.
A partir da visita em campo e do en-
contro com produtores, as equipes têm 
condições de avaliar qualitativamente a 
safra de grãos, fazendo análise da ocor-
rência de pragas e doenças, umidade do 
solo, a qualidade do plantio e da colheita 
e condições gerais do uso de tecnologia 
em insumos e máquinas. Testes de iden-
tificação de transgenia (GMO) e medição 
de cobertura de solo também são realiza-

dos. Durante a viagem, é possível avaliar 
a expectativa dos produtores e agentes do 
setor quanto à safra de grãos, identificar e 
avaliar tendências em investimentos, en-
dividamento, comercialização, custos de 
produção, operacionalização das lavou-
ras, infraestrutura de transporte e arma-
zenagem e meio ambiente.
De acordo com informações preliminares 
da coordenação do evento, as primeiras 
áreas visitadas – nas quais a colheita teve 
início – já registram boas produtividades, 
porém, o clima precisa contribuir positi-
vamente ao longo do primeiro trimestre, 
principalmente para definição da safra 
nas regiões Sul e Nordeste. Na região Sul 
do Mato Grosso do Sul, há preocupação 
com a estiagem prolongada. Os estados da 
Bahia, do Maranhão e de São Paulo, por 
sua vez, estão com chuva no limite míni-
mo aceitável para não causar problemas. 
Qualquer atraso pode provocar recuo nas 
expectativas.
Segundo aponta o coordenador geral do 
Rally da Safra e sócio-diretor da Agrocon-
sult, André Pessoa, apesar das preocupa-
ções causadas pela lagarta Helicoverpa 
armigera, produtores relatam que a praga 

está sob controle em todos os estados. “O 
constante monitoramento e as aplicações 
para o controle de pragas têm apresen-
tado excelentes resultados, com os focos 
permanecendo em baixo nível. Além dis-
so, os produtores realizaram aplicações 
preventivas para controle da ferrugem na 
soja”, disse.
Novidades
A novidade nesta edição do Rally da Safra 
será a participação da Bayer CropScience, 
com a Campanha Bayer contra Lagartas. 
A intenção é instalar armadilhas em pro-
priedades e monitorar as populações de 
mariposas e lagartas. Por meio desta ini-
ciativa, também será possível oferecer au-
xílio aos produtores para o manejo correto 
da lavoura. A 11ª edição do evento tem o 
patrocínio do Banco do Brasil, Bayer, He-
ringer, Monsanto, Vale e Mitsubishi, com 
apoio da Fiesp, Aprosoja Brasil, Fundação 
Agrisus, Ímpar Consultoria no Agronegó-
cio, BM&FBovespa, Universidade Federal 
de Viçosa e Esalq-Log. Famasul e Apro-
soja/MT darão apoios regionais no Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso, respectiva-
mente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 004/2014. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão Presencial nº. 004/2014–CPL/PMB/BA ao Licitante vencedor, a Empresa AUTO POSTO MONTE SINAI LTDA, vencedora 
dos lotes 01, 02 e 03, com a menor proposta apresentada, com o valor total resultante da soma dos 03 (três) lotes, a quantia estimada de 
R$ 763.300,00 (setecentos e sessenta e três mil e trezentos reais), por apresentar propostas com o menor preço por lote para execução 
do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das 
considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do 
prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Tomada de Preço 002/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Tomada de Preço nº. TP 002/2014 CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO 
DE BREJOLANDIA - ME, inscrita no CNPJ nº 19.052.161/00001-57, vencedora com a menor proposta apresentada, com o valor total 
Global de R$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), por apresentar proposta com o menor preço Global para 
execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das 
considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do 
prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Pregão Presencial 006/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, homologa o procedimento Licitatório Pregão presencial nº.  PP 
006/2014–CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa PARAISO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 
08.270.608/0001-48, vencedora do lote único, com o valor total final a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), deste 
valor receberá a Empresa um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2011/2011, COR PRETA – PLACA NYP 2394, 
RENAVAN 298312573, avaliada pela comissão de avaliação desta Prefeitura no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e a diferença, 
o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que será pago mediante pronta entrega do veículo adquirido, por apresentar proposta 
com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de 
Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E 
JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos 
fixados no edital. 
 
Brejolândia - Bahia, 25 de fevereiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 
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Edital de Convocação

A UMOB – União dos Municípios do Oeste da Bahia, cumprindo disposto no Estatuto Social, convida Vossa Excelência 
para a Assembleia Geral Ordinária Itinerante, que será realizada no município de Wanderley, no próximo dia 13 de Março 
de 2014, quinta-feira com a seguida ordem do dia:

1.    Palestra sobre Procedimentos de Auditoria /Tribunal de Contas dos Municípios com o Inspetor Regional, Fernando 
Esquivel;

2.    Avaliação da situação de organização dos Consórcios;

3.    Reavaliação dos Encaminhamentos da audiência realizada no dia 24 de fevereiro, com o Governador Jaques Wagner;

4.    Assuntos Gerais;

 
v  A Assembléia será realizada na data proposta com primeira chamada para as 15h30min e segunda chamada as 16h00.

A assembleia será no seguinte:

·      Clube Skopiuʹs Avenida Gustavo José Fernandes, s/n, Centro, Wanderley – BA;

·      Referência: Na Rua da Câmara Municipal.

·      Telefone: (77) 3613 3858 / 99426595 – umob@hotmail.com

Ratificação do Ato 
 
O Prefeito de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº 015/2014 da 
Dispensa de Licitação nº 001/2014, que tem por objeto: Serviços 
de locação de veículos para transportes de alunos do Ensino 
Básico, Ensino Fundamental e Ensino Médio, das escolas da 
sede e interior do Município, através da empresa EVOLUTION 
DESIGN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.525.670/0001-48. 

  
O valor da contratação é de R$ 196.693,60 (cento e noventa e 

seis mil e seiscentos e noventa e três reais sessenta centavos), 
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 11/05/2014, de 
acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho, 10 de Fevereiro de 2014. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 


