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AUSCHWITZ Nos 75 anos da libertação, 2oo ex-prisioneiros chamam atenção para ataques em várias partes do mundo

Sobreviventes alertam contra antissemitas

MARY SIBIERSKI
France Presse, Polónia

Passados 75 anos da libertação de Auschwitz, sobreviventes do Holocausto, hoje
menos numerosos, se reuniram no local, ontem para
honrar a memória de mais
de 1,1 milhão de vítimas principalmente judeus - e
lançar um alerta ao mundo
frente ao ressurgente antissemitismo.
Procedentes do mundo
inteiro, são mais de 200 sobreviventes neste antigo
campo de concentração nazista de Auschwitz, situado
no sul da Polônia. Lá, compartilharam seus testemunhos no intuito de chamar
atenção para a recente onda
de ataques antissemitas dos
dois lados do Atlântico - alguns letais.
Com gorros e lenços listrados de azul e branco, simbolizando os uniformes destes prisioneiros no campo,
atravessaram, com tristeza,
o célebre portal de ferro com
a inscrição "Arbeit macht

Janek Skarzynski / AFP

frei" ("O trabalho liberta",
em tradução livre do alemão
para o português). Acompanhados do presidente polonês, Andrzej Duda, depositaram coroas de flores perto
do "muro da morte", onde os
nazistas mataram milhares
de pessoas.
"Queremos que a próxima
geração saiba o que nós vivemos e que isso não aconteça nunca mais", declarou
com a voz embargada pela
emoção o sobrevivente de
Auschwitz David Marks, de
93 anos, antes de uma cerimônia no domingo de manhã. A cerimônia ocorreu
em uma grande tenda erguida em frente ao prédio de
tijolos vermelhos chamado
"Porta da Morte".

Flores e velas
lembram as seis
milhões de vítimas
do nazismo

Velas

Membros da realeza, presidentes e primeiros-ministros de cerca de 60 países,
embora nenhum deles das
grandes potências, encontraram-se com os sobreviventes em Auschwitz e, ao
cair da noite, seguraram ve-

las que brilhavam no escuro
enquanto desciam a estrada
de ferro onde os judeus da
Europa chegaram às câmaras de gás. Eles depositaram
velas e oferendas de flores
na Porta da Morte, onde os

nazistas mataram milhares
de prisioneiros.
"Auschwitz não caiu de repente do céu, Auschwitz
avançou lentamente passo a
passo até chegar ao que
aconteceu aqui", disse Ma-

rian Turski, 93, uma sobrevivente judia polonesa do
campo, que pediu vigilância
contra a violação de direitos
minorias, que é crucial para
salvaguardar a democracia e
impedir o genocídio. "Não

sejam indiferentes!", pediu
Turski aos convidados.
"Muitas pessoas, em muitos países, tornaram possível a existência de Auschwitz", disse o presidente
do Congresso Judaico Mundial Ronald Lauder em discurso. "Praticamente, os outros países europeus ajudaram os nazistas a reunir cidadãos judeus", acrescentou.
"É vergonhoso que, 75
anos depois, (sobreviventes
de Auschwitz) agora vejam
seus netos novamente enfrentando o mesmo ódio,
que não deve ser tolerado",
acrescentou Lauder, enfatizando o aumento da retórica
e da violência antissemita
nos Estados Unidos e na Europa.
A partir de meados de
1942, os nazistas deportaram sistematicamente judeus de toda Europa para
seis grandes campos de extermínio: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka.

AFEGANISTÃO

PLANO DE PAZ

Cai avião das forças americanas

Mahmoud Abbas se nega
a conversar com Trump

FRANCE PRESSE
Cabul, Afeganistão

Um avião das forças americanas caiu ontem, no Afeganistão em circunstâncias
ainda misteriosas numa região controlada pelos talibãs, que afirmaram que ele
foi "abatido", mas o Pentágono garantiu que não há
indícios de tiros inimigos.
"Um avião especial dos
ocupantes americanos caiu
na província de Ghazni", declarou o porta-voz do Talibã,
Zabihula Mujahid, em um
comunicado.
Contactado

pela AFP, Mujahid disse que
a aeronave foi "abatida", mas
não explicou como. Segundo ele, a aeronave "voava nu-

Os talibans
informaram
que o avião de
vigilância foi
abatido por
fogo antiaéreo

ma missão de vigilância".
O Pentágono confirmou
algumas horas depois que se
tratou de um avião americano. "Um Bombardier E-11A
americano caiu hoje na província de Ghazni, no Afeganistão", tuitou o porta-voz
das forças americanas no
Afeganistão, coronel Sonny
Leggett. O Bombardier E-11 é
uma aeronave de apoio aos
drones de reconhecimento.
"Uma investigação está em
curso sobre as causas do acidente, mas não há indícios
que foi provocado por um
tiro inimigo", acrescentou.

A queda do avião acontece
no momento em que os talibãs e os Estados Unidos discutem os termos de um acordo sobre a retirada das forças americanas do Afeganistão, em troca de garantias de
segurança da parte dos insurgentes.
Vídeos e fotos postados
em uma conta no Twitter,
cuja autenticidade não foi
confirmada, mostram os
destroços de um avião de
porte médio num campo nevado. Na fuselagem do avião
aparece o emblema da Força
Aérea americana.

confirmou hoje a identidade de um colombiano de 41
anos que desapareceu em
21/01 e cujo corpo foi descoberto em 25/01" no mar
da ilha de Ibiza , informou
a prefeitura do arquipélago
de Las Ilhas Baleares.

Extrema direita perde na Itália

FRANCE PRESSE
Ramallah, Territórios
palestinos

O presidente da Autoridade
Palestina, Mahmoud Abbas,
rejeitou nos últimos meses
vários convites do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para falar sobre
o plano de paz americano
para o Oriente Médio, disseram ontem, autoridades
palestinas.
Trump recebeu ontem, o
primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o

líder da oposição Benny
Gantz, para apresentar um
plano americano para o
Oriente Médio, que Israel
considera "histórico".
Os palestinos rejeitaram
"a priori" esse plano e indicaram que não haviam sido
convidados
para
Washington para a ocasião.
O plano incluiria a anexação
por Israel do Vale do Jordão,
(30% da área ocupada da Cisjordânia e as colônias israelenses) e reconhecimento de
Jerusalém como capital única e indivisível de Israel.

CURTAS
Tempestade Gloria mata 13
O número de mortos pela
tempestade Gloria na Espanha aumentou para 13, com
a confirmação de uma morte pelas autoridades locais,

que ainda estão procurando três desaparecidos depois da tempestade que
atingiu o leste do país na
semana passada. "A família

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ N: 13.647.854/0001-06
CHAMADA PUBLICA 001/2020
A Prefeitura Município de Olindina/BA, atendendo a Lei 11.947/09 e Resolução/FNDE/CD nº 26/13, torna público
que realizará Chamada Pública dia 17/02/2020 às 9:00h, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. Os interessados poderão obter informação e o Edital na sede da Prefeitura Municipal, à Praça
Antônio Borges de Santana,s/n, tel. (0XX75) 3436-1181, das 8:00 às 17:00 horas ou no endereço eletrônico:
www.olindina.ba.io.org.br/diarioOficial. José Adomiran de Jesus Gois-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
CNPJ N: 13.922.620/0001-20

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará TP 001/2020, visando Contratação de
empresa para Conclusão da UBS no Assentamento União da Chapada, zona rural de ItaetêBA. Abertura da TP em 13/02/2020, as 08:30h na sede da prefeitura. Tipo Menor Preço
global. O edital poderá se adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras
das 8:00h, as 12:h.Todos os atos desta licitação serão publicados no DOM, www.itaete.
ba.io.org.br. - Itaetê-BA, 27/01/2020. Maria José Teixeira da Silva - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 004/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 10/02/2020, às 10h, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial
SRP nº 004/2020, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada para fornecimento de peixes e kit para semana santa, visando o atendimento das
demandas da secretaria municipal de desenvolvimento e proteção social – SEDES. Os interessados
poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br)
bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila,
situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias
d’Ávila, 27 de janeiro de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 005/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 11/02/2020, às 10h, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial
SRP nº 005/2020, cujo objeto é Registro de Preço para eventual e futura prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, movidos à Gasolina, Etanol e
Diesel (mecânica, alinhamento, balanceamento, pintura, funilaria, vidraçaria, tapeçaria, capotaria,
ar condicionado, elétrica, eletrônica, socorro mecânico com serviços de reboques), lavagem,
borracharia, bem como, tudo que for necessário para o completo, perfeito e seguro, funcionamento
dos veículos automotores, incluindo os suprimentos de peças e componentes que compõem a frota
de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES e Secretaria
Municipal de Saúde - SESAU. Os interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no
Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação
(COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro,
s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 27 de janeiro de 2020 – Mateus Oliveira Souza
– Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 006/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 11/02/2020, às 13h, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial
SRP nº 006/2020, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada em serviço de produção e organização de eventos, que serão utilizados pela Secretaria
de Desenvolvimento e Proteção Social SEDES e Secretaria de Saúde SESAU. Os interessados poderão
obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como,
na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na
Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila,
27 de janeiro de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

O político de extrema direita Matteo Salvini, líder
do partido Liga, fracassou
na tentativa de vencer a
eleição regional da Emilia

Romana, para pedir eleições antecipadas e retornar
ao poder na Itália, um duro
golpe para o líder nacionalista e xenófobo. De acordo

com os resultados definitivos, o atual presidente da
região, Stefano Bonaccini,
do Partido Democrático
(esquerda), obteve 51,4%
dos votos e a candidata da
Liga, Lucia Borgonzoni,
43,6%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2020. Dia 07/02/2020 às 9h. Objeto: fornecimento de materiais de construção,
elétrico e manutenção. Menor preço por lote. Edital: na CPL, de 8 às 12h ou http://www.americadourada.ba.gov.
br/licitacoes. América Dourada/Ba, 27/01/2020. Ivanilson C. Rocha Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Torna público a REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/2020, objeto: fornecimento de fardamento e roupas
hospitalares, PA 03/2020, que ocorreria 28/01/2020 às 8:50h, em decorrência razões de interesse público e readequação
do edital às necessidades da Administração. Presidente Dutra/Ba, 27/01/2020. Silvio Mario A. Almeida. Prefeito.

O Prefeito do Município de Lapão-BA, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando o julgamento
da TOMADA DE PREÇO 014/2019 pela Comissão de Licitação, em favor da Empresa: WTM CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 13.582.689/0001-51, que apresentou uma proposta no valor global de: R$
386.085,59 (trezentos e oitenta e seis mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), HOMOLOGA E
ADJUDICA em 27/01/2020, considerando vencedora por apresentar a melhor proposta de preço. José Ricardo
Rodrigues Barbosa - Prefeito municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 666/2020. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de engenharia
na implantação de uma Quadra Poliesportiva no Município de Rio de Contas-Bahia, conforme
Contrato de Repasse nº 873615/2018, firmado com a União Federal, por intermédio do
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Rio de
Contas. Abertura: 13.02.2020, às 09:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h
ou no endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Índira Lêives de S. Aranha
– Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020/SRP

A Pregoeira, designado no Decreto nº 15/2020, torna público aos interessados que realizará no dia
11 de fevereiro de 2020 às 11h, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação
na modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP [nº 802017] , tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeição pronta (tipo marmitex) e kit lanche,
visando atender as necessidades das Escolas e Creches Municipais de Santo Antônio de Jesus durante
eventos. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e
www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos – Íntegra. Santo
Antônio de Jesus, 27 de Janeiro de 2020. Sintia Naiara Cardoso Ribeiro da Silva. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 – PA N° 003/2020.TIPO: MENOR PREÇO/POR
LOTE OBJETO: Objetivando registrar preços para futura contratação de sociedade empresarial especializada para
fornecimento de recarga e cartuchos de toner para suprir as demandas do Município, dados complementares
no Anexo I do edital Data e horário: 07 de Fevereiro de 2020, às 09h:00min. local: Paço Municipal – Sala de
Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no endereço supra mencionado ou
pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 14:00. www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 27 de
Janeiro de 2020. Meirinalvo S. de Jesus. Pregoeiro Oficial.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 – PA N° 118/2019.TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando
contratação de sociedade empresarial especializada para prestação de serviços de implantação e digitalização
de documentos para suprir as demandas do Município, dados complementares no Anexo I do edital Data e
horário: 07 de Fevereiro de 2020, às 11h:00min. local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado
Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124
no horário 08:00 as 14:00. www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 27 de Janeiro de 2020. Meirinalvo
S. de Jesus. Pregoeiro Oficial.
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 – PA N° 119/2019 - 002/2020.TIPO: MENOR
PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando registrar preços para futura contratação de sociedade empresarial
especializada para fornecimento de fraldas descartáveis para suprir as demandas do Município, dados
complementares no Anexo I do edital Data e horário: 07 de Fevereiro de 2020, às 13h:00min. local: Paço
Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no endereço
supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 14:00. www.doem.org.br/ba/prado/editais.
Prado – BA, 27 de Janeiro de 2020. Meirinalvo S. de Jesus. Pregoeiro Oficial.

CNPJ: 13.891.528/0001-40

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 014/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - BA, comunica aos interessados que fará realizar no dia 06/02/2020, às
8:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, situada na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Prédio
– Centro – Ibirapitanga / Bahia, na modalidade Pregão presencial, Menor Preço por Itens, que tem por objeto e
operação, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de transportes escolar
com Condutores e abastecimento por conta da empresa contratada, para servir a Secretaria de Educação no
transportes escolar deste Município. Conforme Edital e seus anexos. Ficando os interessados cientificados que
todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa
oficial. Ibirapitanga – Bahia, 23 de janeiro de 2020 – José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

Torna público que a CHAMADA PÚBLICA 01/2020 que seria realizado 05/02/2020, será adiada para
17/02/2020 às 9:30h. Adiamento por motivos de alterações na Planilha Orçamentária. /////////////
/////////////////////// PREGÃO PRESENCIAL 05/2020. Menor valor por item. Objeto: fornecimento de
derivados do petróleo e combustíveis líquidos automotivos (gasolina comum, etanol, óleo diesel
S-10 e óleo diesel S-500), em trânsito entre as cidades de Ipirá à Feira de Santana. Dia 11/02/2020
às 9:30h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/
licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@joaodourado.ba.gov.br.
João Dourado/Ba, 27 de janeiro de 2020. Elton Gomes Carneiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 002-2020 – PREGÃO PRESENCIAL 001-2020 – Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica
para uso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano na fabricação de asfalto. Tipo: Menor preço global.
Data: 12/02/2020 às 14h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações
- Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.:
75 3602-8345. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 27/01/2020. Oneide
Silva Argolo – Pregoeira.
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 288-2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 058-2019
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de aplicação de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) na pavimentação de ruas, avenidas e estradas do município,
incluindo o fornecimento do produto e a pintura de ligação. Tipo: Menor Preço. Data: 11/03/2020 às
08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.
ba.gov.br. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis,
das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 27
27/01/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

