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MEMÓRIA Ogã do Terreiro Oxumarê, ele fazia parte da grande escola dos sacerdotes músicos e era defensor dos afoxés

Candomblé sedespededoalabêErenilton
CLEIDIANA RAMOS

Calou-se,noplano terrestre, a
voz de um dos membros da
grande escola dos sacerdotes
músicos do candomblé: Ere-
nilton Bispo dos Santos, 70
anos, foi sepultado ontem no
Jardim da Saudade. Ele foi
também um incansável de-
fensor da sobrevivência dos
afoxés por meio do grupo Fi-
lhosdeKorinEfan,doqualera
presidente.
Filho de Omolu, ogã Ere-

niltonera alabê – títulousado
pelos sacerdotes músicos na
tradição ketu – do Terreiro
Oxumarê, localizado no bair-
ro da Federação.
Dono de um vasto conhe-

cimento sobre os cantos e rit-
mos do candomblé, era rece-
bido com um toque especial
dos atabaques nos terreiros
das variadas nações.
“Ele tocavaparaoorixá. Era

um prazer vê-lo cantar. Foi
meu irmão,meu amigo, uma
pessoa que dedicou sua vida
ao candomblé e ao afoxé”,
afirma Tânia Bispo. Ela é
mayé do Terreiro Oxumarê,
título para o mais alto posto
no grupo das ekedes (sacer-
dotisas que não entram em
transe) e irmã biológica do
ogã Erenilton.
Ele gozava de um extremo

respeito também entre os xi-
carangomas e huntós, como

rangoma do terreiro Tanuri
Junçara e oloiê do Bogum.

Lições
Sodré também destaca o
amor incondicional que ogã
Erenilton tinha pelos afoxés.
“Essa manifestação era a sua
tentativa de mostrar como o
povo de santo deve se portar
no espaço carnavalesco”.
De acordo comSodré, o ogã

Erenilton formou uma gran-
de dupla com o ogã Alcides,
conhecido como Cidinho,
também do Oxumarê. “Eles

são representantes de um es-
tilo típico dos mais antigos
que tem um sonoridade ca-
denciada”, completa.
Alabê do terreiro Casa

Branca, Edvaldo de Araújo
Santos, conhecido como Pa-
padinha,destacaasliçõesdei-
xadas pelo ogã Erenilton.
“Oorumdeveestarcheiode

alegria com a sua chegada. É
o último dos grandes do pas-
sado, mas deixou discípulos.
Tive a honra de vê-lo junto a
outros dos antigos, como Ci-
priano e Jorge”, acrescenta.

Fotos Margarida Neide/ Ag. A TARDE/ 16.11.2012

Erenilton era perfeccionista ao entoar os cânticos

“Ele marcava a
diferença entre
o toque
religioso e o
recreativo”
TATA XUXUCA, xicarangoma

“Meu mestre
tinha uma
marca especial
que era a busca
da perfeição”
JAIME SODRÉ, xicarangoma

“É o último dos
grandes do
passado, mas
deixou
discípulos”
EDVALDO PAPADINHA, alabê

são chamados, respectiva-
mente,ossacerdotesmúsicos
nas nações angola e jeje.

Herança
“Sabemos que ele está no ou-
tro plano junto com aqueles
que já partiram para reforçar
anossacaminhada”,dizotata
Xuxuca Moxingoma, nome
sagrado de Esmeraldo Eme-
tério, xicarangoma do terrei-
ro Tumba Junçara.
Segundo tata Xuxuca, ogã

Erenilton será sempre lem-
brado pela insistência e luta
para manter a coerência dos
ritmos do candomblé e o
comportamento elegante.
“Ele sempre esteve preocu-

pado em marcar a diferença
entre o toque religioso e o re-
creativo usado nos grupos
musicais. Não aceitava amis-
tura”, diz.
Conhecidopor,nosúltimos

anos, reger a orquestra do
candomblé apenas com a voz
– sentado em um banco e se-
gurando uma toalha para en-
xugar o suor –, o sacerdote
tinhaumapreçoespecialpela
correção tantodamelodia co-
mo da pronúncia.
“Meu mestre tinha uma

marca especial que era a bus-
ca da perfeição. Cantar ou to-
car errado era motivo para
correção imediata. Elepegava
o gã e ensinava”, relata o his-
toriador Jaime Sodré, xica-

SACERDOTE ILUSTRA
ESPECIAL DE A TARDE

Ogã Erenilton Bispo dos
Santos foi um dos
personagens da capa do
especial “Os homens que
chamam os deuses pra
terra”, publicado em 20 de
novembro de 2012 por
A TARDE, em
comemoração ao Dia
Nacional da Consciência
Negra. O especial foi
premiado na categoria
mídia impressa, na edição
do ano passado do Prêmio
Abdias Nascimento. A
premiação é uma das mais
importantes do
jornalismo brasileiro

EBDA

EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA S.A – EBDA
CNPJ – 14.772.867/0001-70

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Baiana de Desenvolvimen-
to Agrícola S.A. – EBDA - para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a
realizar-se na sua sede Social, na Avenida Dorival Caymmi nº 15.649 – Itapuã, nesta
Capital, às 9 horas do dia 21 de fevereiro de 2014, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1. Destituição e Eleição de Membro Titular e Suplente do Con-
selho de Administração da EBDA; 2. Destituição / Eleição de Membros do Conselho
Fiscal. Salvador, 11 de fevereiro de 2014. Elionaldo de Faro Teles – Diretor Presidente.

AVISO / CONVOCAÇÃO

PregãoEletrônico nº.106/7075-2013
OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o fornecimento e instalação de
Sistema de CFTV integrado por DVR em rede para a monitoração de imagens e sinais de alarme via
rede TCP/IP, tendo por objetivo prover monitorização local e remota de ambientes, com recursos para
gravação, transmissão de imagens ao vivo, reprodução e geração de cópia de segurança de arquivos
de vídeo em meio magnético e digital, incluindo instalação, treinamento técnico, prestação de serviços
de manutenção e assistência técnica “on site”, com reposição de peças, componentes e acessórios,
durante o período de garantia, para atendimento às unidades da CAIXA no âmbito dos Estados da
Bahia, de Sergipe e Alagoas, tudo em conformidade com as disposições do Edital e de seus Anexos,
que o integram e complementam. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www.caixa.gov.br, no
menu principal Áreas Especiais , selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão “ok”,
em seguida selecionar na opção Pregão Eletrônico, no item Editais. DATA DE CREDENCIAMENTO
PARAOPREGÃO:atéàs23:59horasdodia26/02/2014.DATAEHORÁRIODORECEBIMENTODAS
PROPOSTAS:atéàs09h00minhorasdodia27/02/2014.DATAEHORÁRIODORECEBIMENTODOS
LANCES: das 14:00 às 14:30 horas do dia 27/02/2014. Contato: tel. 0800.7260104.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

CONSÓRCIOMALHASSUDESTENORDESTE–CNPJ/CPFNº06.226.808/0001-78,
localizado naPraia doFlamengo, 200, 20ºandar–Rio de Janeiro/RJ torna público que
recebeu do Instituto Brasileiro doMeioAmbiente e dosRecursos Naturais Renováveis
– IBAMA, a Licença de Operação Nº 1222/2014, válida pelo período de 08(oito) anos
a partir de 05/02/2014, referente ao Gasoduto Sergipe – Bahia (Gaseb), que interliga
a Estação de Compressão de Atalaia em Aracaju/SE à Estação de Compressão de
Catu/BA, nos estados de Sergipe e Bahia.

ROGÉRIO GONÇALVESMATTOS
Diretor Superintendente da TransportadoraAssociada de Gás S/A – TAG,

Líder e Representante do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2014. Sessão – dia 11/03/2014 às 11:00 hs, na Sala da

Comissão, na Rua Ernesto Geisel, nº. 48, Centro, Gloria, tel. (75) 3656-2139. Objeto – Contratação de empresa

especializada para a prestação de Serviço de Ampliação da Unidade de Saúde Indígena Batida doMunicípio

de Glória - Valor do Edital - R$ 50,00 (Cinqüenta reais). Glória, 14 de fevereiro de 2014. A Comissão. Publique--

se. Mario Roberto Batista Barros de Freitas – Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURAMUNICIPALDECARINHANHA
AVISODELICITAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALNº. 008/2014. A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba),
por sua Comissão de Pregão Oficial, de acordo com a Lei 10.520/02, torna público que no dia 07/03/2014
às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014. Objetivo:
Aquisição de material de limpeza para atender a demanda das Secretarias deste município. O edital só
será adquirido na Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA e maiores informações na Prefeitura Municipal
de Carinhanha no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone (77)3485-2657/2658. NILTON MESSIAS
SOBRINHO – Pregoeiro.
AVISODELICITAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALNº. 009/2014. A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba),
por sua Comissão de Pregão Oficial, de acordo com a Lei 10.520/02, torna público que no dia 28/02/2014
às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014. Objetivo:
Aquisição de Material Elétrico para atender a demanda das Secretarias deste município.. O edital só será
adquirido na Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA e maiores informações na Prefeitura Municipal de
Carinhanha no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone (77)3485-2657/2658. NILTON MESSIAS
SOBRINHO – Pregoeiro.
AVISODELICITAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALNº.010/2014.A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba),
por sua Comissão de Pregão Oficial, de acordo com a Lei 10.520/02, torna público que no dia 10/03/2014
às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014. Objetivo:
Contratação de serviços de veiculação por radiodifusão dos atos municipais e avisos da Administração
Municipal de interesse da municipalidade. O edital só será adquirido na Prefeitura Municipal de
Carinhanha-BA e maiores informações na Prefeitura Municipal de Carinhanha no horário de 08:00 às
12:00 horas, telefone (77)3485-2657/2658. NILTON MESSIAS SOBRINHO – Pregoeiro.

PREFEITURAMUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ N.º 14.043.574/0001- 51

LICITAÇÃO 106/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO 031/2014
Objeto: Aquisição de mobiliário e utensílios de cozinha para atender as escolas da

Rede Pública Municipal de Ensino de Feira de Santana. Tipo: menor preço. Data:

28/02/14 às 08h30. Informações no Dpto de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº

344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602

8345/8319. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. FSA, 15/02/2014. Adriana

Estela Barbosa Assis – Pregoeira.

CONSÓRCIOPÚBLICODEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELDOTERRITÓRIOBACIADOJACUÍPE

EDITAL N° 02/2014 - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014. O CDS JACUÍPE, torna público o

Processo Seletivo nº 01/2014, que tem como objeto a contratação de 01 (um) Coordenador; 01

(um) Gerente Administrativo Financeiro; 01(um) Aux. Administrativo e 06 (seis) Animadores, para

execução das ações do “Programa Cisternas Segunda Água”, atendendo às necessidades do

interesse público, e em conformidade com as disposições do Convênio nº 022/2013, celebrado

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Período de Inscrição 24 e 25 de

fevereiro de 2014. Horário: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. O Edital completo estará à

disposição dos interessados na sede da CDS Jacuípe – Rua Manoel Gonçalves, 45 – Centro –

Pintadas – Bahia. Contatos para informações das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00. Contatos (75)

3693-2403. Eliezer Costa de Oliveira – Presidente CDS JACUÍPE. Pintadas-Bahia, 13 de fevereiro de

2014.

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. O CDS JACUÍPE, torna público a

CHAMADA PÚBLICA nº 001/2014, que tem como objeto a seleção de entidades privadas sem fins

lucrativos para a prestação de serviços, ao CDS JACUÍPE, relativos à implementação das

tecnologias sociais Barragens Subterrâneas, Cisternas Calçadão e Barreiro Trincheira, de acordo

com a Instrução Operacional MDS n.º 02/2013 – Cisternas Calçadão, Instrução Operacional MDS

04/2013 – Barreiro Trincheira e Instrução Operacional MDS n.º 05/2013 – Barragens subterrâneas.

Abertura dia 21/03/2014. Horário 09:00. Custo do Edital: R$ 100,00 através de depósito bancário

identificado Agência 0930X, Conta Corrente 30.856-0, Banco do Brasil. O Edital completo estará à

disposição dos interessados na sede da CDS Jacuípe – Rua Manoel Gonçalves, 45 – Centro –

Pintadas – Bahia. Contatos para informações das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00. Contatos (75)

3693-2403. Lucivaldo Oliveira Rios – Presidente CPL. Pintadas-Bahia, 13 de fevereiro de 2014.

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO
CNPJ N: 16.418.683/0001-31

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 079/2014 REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo- Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna

público a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 079/2014, cujo objeto é Registro de Preços para o

fornecimento material de construção para atender diversas secretarias municipais, que será realizado no

dia 26.02.2014 às 14:00 hs, Praça Policarpo F. dos Anjos, 01 - Centro, Ribeirão do Largo/Ba. O Edital deverá

ser retirado até o dia 25.02.2014 no setor de licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 080/2014 REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo- Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna

público a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 080/2014, cujo objeto é Registro de Preços para o

fornecimento de peças e serviços para a manutenção da frota de veículos e maquinas pertencentes ou a

serviços desta prefeitura, que será realizado no dia 26.02.2014 às 15:30 hs, Praça Policarpo F. dos Anjos, 01

- Centro, Ribeirão do Largo/Ba. O Edital deverá ser retirado até o dia 25.02.2014 no setor de licitações

desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 081/2014 REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo- Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna

público a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 081/2014, cujo objeto é o Registro de Preços para

o fornecimento material p/ gestante e confecções/tecidos para atender diversas secretarias municipais,

que será realizado no dia 06.03.2014 às 09:00 hs, Praça Policarpo F. dos Anjos, 01 - Centro, Ribeirão do

Largo/Ba. O Edital deverá ser retirado até o dia 05.03.2014 no setor de licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 082/2014 REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo- Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna

público a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 082/2014, cujo objeto é Registro de Preços para o

fornecimento móveis, eletrônico, informática e eletrodoméstico para atender diversas secretarias

municipais, que será realizado no dia 06.03.2014 às 14:30 hs, Praça Policarpo F. dos Anjos, 01 - Centro,

Ribeirão do Largo/Ba. O Edital deverá ser retirado até o dia 05.03.2014 no setor de licitações desta

Prefeitura. Ribeirão do Largo, 14.02.2014. Nádia Maria Silva Xavier - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.°08/2014

OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, ÀS UNIDADES DO

GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA, SESC BARREIRAS, SESC NAZARÉ, SESC PIATÃ, SESC FEIRA DE SANTANA, SESC SANTO ANTÔNIO DE JESUS, SESC PAULO

AFONSO, SESC JEQUIÉ E SESC VITÓRIA DA CONQUISTA.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 11 de Março de 2014, às 10h00.

O Edital completo referente a esta Licitação encontra-se disponível às Empresas interessadas, no site www.sescbahia.com.br, Link “Licitações”,

Protocolo 14/01.00008–CC, sob o Título – Fornecimento de playground e brinquedos pedagógicos, e também pode ser obtido através do e-mail

licitacao@sescbahia.com.br, quando solicitado. Informações adicionais poderão ser requeridas através do e-mail supramencionado até 03 (três)

dias antes da sessão de abertura.

Salvador, 15 de Fevereiro de 2014.
Ronaldo Pereira Lima

Presidente da Comissão Especial de Licitação

UEFS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA destinado a atender
diversas necessidades da UEFS.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00h do dia 06/03/2014 às 09:30h do dia 10/03/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTAS DE PREÇOS: 10/03/2014 às 10:00h (horário de Brasília)
Os interessados poderão obter o Edital completo nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.com-
prasnet.ba.gov.br ou www.uefs.br. Informações através do telefone (75) 3161 8250.
Feira de Santana, 14 de fevereiro de 2014.
Maria de Fátima Nascimento Silva – Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO: 066/2013

SERIN

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO

BB nº527070. Abertura: 27/02/2014 às 10:30hs. Objeto: Aquisição de veículo micro-ônibus adaptado para aten-
der o programa Estação Juventude, conforme especificações contidas no edital. - Família: 23.10 - Local de reali-
zação: site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital no endereço acima
mencionado, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30min às 17h30min ou pelo endereço eletrônico www.licita-
coes-e.com.br e/ou www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do tel: (71) 3115-6269/6335 e/
ou telefax: (71) 3115-9418. Salvador - BA, 14 de fevereiro de 2014 – Carla Andréa B. N. Santos - Pregoeira Oficial.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014


