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Começa amanhã a 15ª edição
da Liquida Salvador, período
em que o comércio da capital
e Região Metropolitana oferece descontos de até 70% em
itens que vão de alimentos a
apartamentos. O objetivo da
liquidação, que termina dia
10 de março, é atrair o consumidor numa época do ano
em que as vendas tendem a
cair até 20% no varejo. A expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador
(CDL), organizadora da Liquida, é que sejam movimentados em vendas R$ 500 milhões – 11% a mais em relação
a 2012.
Há alguns anos a data já é
a segunda melhor para o comércio local, perdendo apenas para o Natal. A média de
crescimento de vendas, nos
últimos dois anos, tem sido
em torno de 10%, mas já chegou a 42%. Participam dessa
edição mais de 7 mil pontos
comerciais.
O lançamento oficial do
evento foi realizado ontem
pela manhã durante um café
da manhã, na Casa do Comércio, e que contou com a presença de Ciro Gomes, ex-ministro da Integração.

Negociação

A rede Insinuante, integrante
do grupo Máquina de Vendas,
é parceira do evento desde o
primeiro ano. Para 2013, a expectativa é que os 11 dias de
liquidação ajudem a alavancar as vendas em 20%. “O que
não é pouco nesse setor”, ressalta o diretor de vendas João
Lima.
Ele conta que a negociação
da rede com a indústria, para
a Liquida, começou no ano
passado. A Insinuante vai oferecer descontos de até 50%

Evento vai
sortear
apartamento,
carro e motos

PROMOÇÃO A 15ª edição da Liquida Salvador, que começa amanhã e vai
até o próximo dia 10 de março, vai reunir cerca de sete mil lojistas este ano

Comércio liquida estoques
com descontos de até 70%
EM ALTA

DICAS

Receita de vendas da Liquida Salvador nos últimos seis anos (em R$ milhões)

PESQUISE Vá até as lojas
de interesse e verifique os
preços dos produtos antes
da liquidação. Assim é
possível saber se a oferta
divulgada durante o
período é real

500*
450
400

TROCA Nem todas as
lojas permitem a troca de
produtos em promoção.
Verifique se há a
possibilidade antes da
compra

A organização da Liquida Salvador se empenha para oferecer prêmios capazes de
atrair os consumidores baianos às compras. Na edição
deste ano, serão sorteados um
apartamento da Consil no
condomínio Fórmula Residencial Salvador Norte, um
automóvel Honda Civic, dez
caminhões em prêmios e dez
motocicletas zero quilômetro.
Cada R$ 25 em compras dá
direito a um cupom para o
sorteio.

Imóvel
280
240

TESTE Se for comprar
eletroeletrônicos, peça
para testar o produto

180

CUPONS Cada R$ 25 em
compras vale um cupom
para o sorteio dos prêmios,
que acontece em 23 de
março
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* Previsão dos organizadores

em itens das lojas físicas e
também da loja virtual Insinuante.com. Oferecerá ainda
condições especiais, como a
redução das taxas de juros e o
prolongamento do prazo de
financiamento, de 15 meses
para 24 meses no cartão MV
Shop.
Todas as filiais da Casas Bahia na capital baiana e na re-

gião metropolitana também
irão participar da Liquida. A
empresa irá oferecer descontos que podem chegar a até
70% em toda a linha de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, que incluem itens
novos e de mostruário.
O Shopping Piedade é o
único da capital que participa
da Liquida desde o primeiro
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ano. Em 2013, as equipes de
vendas das 160 lojas recebem
consultoria e treinamento direcionados para essa liquidação, numa parceria com o Sebrae.
O presidente da Associação
dos Lojistas do Shopping Piedade (Alospi), Sandro Pinto,
afirma que a Liquida Salvador
impulsiona bastante os resul-
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tados dos lojistas durante o
período. “Temos 80% mais
vendas do que se não tivéssemos a Liquida”, observa.
Na avaliação dele, os setores de moda e eletrodomésticos costumam ser os mais
aquecidos. Os produtos de
vestuário e calçado tendem a
apresentar os melhores descontos.

A Consil, a única empresa do
setor imobiliário a participar
da Liquida, além de sortear
um apartamento, vai comercializar 300 unidades de oito
empreendimentos em condições especiais.
A entrada, que geralmente
é parcelada em até três vezes,
poderá ter o número de parcelas estendidas para seis,
sem juros. Algumas unidades
vão ter os preços reduzidos
em até R$ 10 mil.
Os valores dos imóveis variam entre R$ 108 mil e R$ 325
mil. A aquisição de um deles
pode render de 4.320 a 13 mil
cupons para o sorteio de 23 de
março.
O diretor comercial da Consil, Fabiano Lebram, afirma
que a média de crescimento
de vendas, nos três anos de
participação na liquidação,
tem sido de 20%. “Ano passado, vendemos 40 unidades”, diz.

CASA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA - AVISO DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 03/2013 - Casa Civil do Estado da Bahia BB Nº 470916 - Abertura:
12/03/2013, às 15h15 - Objeto: Contratação dos serviços de transporte rodoviário de pessoal - Família: 05.12
- Local de Realização: Site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital na Casa Civil do Estado da Bahia, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30, ou pelos endereços
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do tel:
(71) 3115-6269/6335 e/ou telefax: (71) 3115-9418.
Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2013. Carla Andréa B. N. Santos - Pregoeira Oﬁcial.
__________________________________________________________________________________
POLÍCIA MILITAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE EDITAL

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N. 019/2013
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de água mineral.
Abertura: 08/03/2013 às 09h

Aviso de Edital – Concorrência Pública nº 003/2013 – PA 5783/2013 – Objeto: Contratação de
serviços de engenharia visando à adequação dos espaços nas instalações físicas das
unidades do poder judiciário da capital do estado da bahia. A Comissão Permanente de
Licitação comunica aos interessados que se encontra à disposição o Edital do processo licitatório
em referência no endereço eletrônico: www.tjba.jus.br, ícone: licitações ou no Prédio Anexo do
Tribunal de Justiça, sala 10, térreo. DATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO:
01/04/2013 às 09:00 horas. Valor do Exemplar quando adquirido na Sede do tjba: R$ 30,00
(trinta reais).
Salvador, 26 de fevereiro de 2013.
Júlia Karina Galvão Morais Teles
Chefe do Núcleo de Licitação

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2013
Objeto: Aquisição de Servidores de Rede Tipo I.
Abertura: 08/03/2013 às 09h.
Retirada do Edital nos sites:
www.licitacoes-e.com.br e www.fieb.org.br/licitacoes
Maiores informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 27/02/2013
Pregoeiro

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2013 - EGBA
Tipo: Menor Preço. Abertura: 13/03/2013 às 10h. Objeto: Aquisição de guilhotinas automáticas incluindo instalação, treinamento, garantia e assistência técnica. Família: 36.10. Local
de realização: www.licitacoes-e.com.br.Os interessados poderão obter as informações e o
edital completo na sede da EGBA- Copel, na Rua Mello Morais Filho, nº 189 – sala 121, 1º
andar, Fazenda Grande do Retiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h45min ou pelo
endereço eletrônico www.egba.ba.gov.br. Maiores esclarecimento através dos telefones (71)
3116-2832 e/ou fax (71) 3116-2905, e-mail: copel@egba.ba.gov.br. Não enviamos edital por
e-mail. Salvador, 26 de fevereiro de 2013. Karina Brito Félix - Pregoeira

EGBA

SAEB
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº. 029/2013
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Abertura: 13/03/2013 às 10h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro
de Preços de Serviços Terceirizados de Suporte Administrativo e Operacional
a Prédios Públicos - Unidades Indiretas - Família(s): 03-30 sites:
www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, das
08h30min às 18h00min, ou pelo endereço eletrônico: www.comprasnet.ba.gov.br
e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71)
3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.
Salvador-Bahia, 26/02/2013.
LAIS MARINS ALVES - Pregoeiro(a) Oficial.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

Ministério da
Educação

EXTRATO DE EDITAL Nº 03/2013
EXTRATO DO EDITAL N.º 03/2013 DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO - A Reitora da Universidade
Federal da Bahia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento
dos interessados a abertura de inscrições para o processo seletivo de contratação
de docentes por tempo determinado, no período de 27/02 a 08/03/2013, de
acordo com o Edital n.º 03/2013, de 26/02/2013, afixado na Superintendência
Acadêmica e na Internet no endereço http://www.supac.ufba.br/. Salvador,
26 de fevereiro de 2013.
Dora Leal Rosa – Reitora

