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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISOS DE LICITAÇÕES

O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e
Contratos comunica aos interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado.
Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar,
Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel.
nº 73-982584342. Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço:
http://portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2. Demais atos no endereço
www.acessoinformacao.com.br /ba/portoseguro/#diario-oficial:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

RP: Data de abertura 17/01/2020, às 09h. Por meio do site: www.licitacoes-
e.com.br. Objeto: Registro de preços para recarga com substituição de peças em toners e
cartuchos, destinados às diversas Secretarias do Município. Rilei M. Ribeiro - Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Data de abertura 22/01/2020, às 10h. . Objeto: Contratação de empresa
especializada para instalação de playgrounds em diversas praças no Município de Porto
Seguro-BA .

RILEI M. RIBEIRO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
AVISOS DE LICITAÇÃO

A CPL torna Publico que fará acontecer as seguintes licitações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Com abertura em 22/01/2020 às 09h, objeto: contratação de empresa
Especializada para execução de Obras e Serviços de engenharia para a Construção de
Quadras Poliesportivas Coberta na Zona Rural do Município.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

Com abertura em 24/01/2020 às 09h, objeto: contratação de empresa
Especializada para execução de Obras e Serviços de engenharia para a Construção de
Escolas Municipais na sede do Município.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020

Com abertura em 27/01/2020 às 09h, objeto: Contratação de empresa
Especializada para execução de Obras e Serviços de engenharia para a Ampliação de
Unidade Básica de Saúde - CESP (CNES 2509326), na sede do Município. retirada dos
editais no Sitio www.remanso.ba.gov.br Fone (74) 3535-1101.

Remanso, 6 de Janeiro de 2020.
GLEISON BARBOSA PEREIRA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO

AVISOS DE CREDENCIAMENTOS

Pessoas físicas e jurídicas, profissionais da área de saúde, para prestarem
serviços junto às unidades de saúde deste município. O credenciamento ficará aberto para
recebimento de propostas do dia 06/01/2020 até o dia 27/01/2020.

Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de
exames e consultas especializadas. O credenciamento ficará aberto para recebimento de
propostas do dia 06/01/2020 até o dia 27/01/2020.

A COMISSÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para aquisição de aquisição de medicamentos, penso e saneantes. Sessão pública e Início
da Abertura de Envelopes: 09:00hs do dia 17/01/2020.

A COMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2020

Pregoeira/Presidente da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida realizará
licitação em 21/01/2020 às 08h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 799902.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 001/2020 - Objeto: Contratação de empresa para futura e
eventual Prestação de serviços para controle preventivo e corretivo de pragas e vetores da
Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Salinas
da Margarida, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. O Edital encontra-
se disponível no Portal da Transparência (www.salinasdamargarida.ba.gov.br e no
www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licitacoessalinasdamargarida@gmail.com ou pelo Tel. 075 3659-1061.

Salinas da Margarida, 6 de janeiro de 2020.
PATRÍCIA ANDRADE FONSECA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2020

O Pregoeira/Presidente da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida
realizará licitação em 21/01/2020 às 10h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº
799906. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 002/2020 - Objeto: Seleção de propostas para
registro de preços para contratação de fornecimento futuro e eventual de Materiais
Eletroeletrônicos, eletrodomésticos entre outros, destinados a Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município de Salinas da Margarida, na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência
(www.salinasdamargarida.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser
obtidas pelo e-mail licitacoessalinasdamargarida@gmail.com ou pelo Tel. 075 3659-1061.

Salinas da Margarida, 6 de janeiro de 2020.
PATRÍCIA ANDRADE FONSECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020

Objetivando a contratação de empresa para fornecimento de veículo tipo Van
Minibus (com Acessibilidade - 1 Cadeirante), 0km, capacidade 12 (doze) assentos, e demais
itens e equipamentos exigidos pelo CONTRAN (Resolução 316/09), objeto da Emenda Nº
12417.771000/1190-07, conforme Anexo I do Edital. A entrega e a abertura das propostas
e habilitação acontecerão no dia 17 de janeiro de 2020, às 09h, na sede da Prefeitura
Municipal, situada na Rua Osvaldino Pereira Lima, 101, Centro, Santa Luzia-BA. O Edital
estará disponível no site www.santaluzia.ba.io.org.br (Acesso a Informação) ou pelo tel.
(73) 3628-1636.

Santa Luzia- BA, 6 de janeiro de 2020.
GERVAN CLÁUDIO CAMPOS DE ALMEIDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 7/2019

O Prefeito Municipal de São José do Jacuípe - Bahia, no uso de suas atribuições,
pelo que foi exposto pela Assessoria Contábil e Jurídica e por tudo que foi apresentado,
HOMOLOGO o presente Credenciamento nº 007/2019, para que surta os efeitos jurídicos
legais.

São José do Jacuípe - BA, 3 de Janeiro de 2020.
ERISMAR ALMEIDA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
EXTRATO DE ADITIVO Nº 9/2019

Processo N°322/2019. Objeto: Prorrogação Do Prazo De Execução E Da Vigência Do
Contrato N°118/2015. Contratado: Construtora Maxfort Ltda - Me. Prazo: 06 (Seis) Meses.
Amparo Legal: Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 1/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia,
designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica
aos interessados que fará realizar no dia 20 de Janeiro de 2020, às 08:00 (oito) horas,
na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado
sob o nº. 001/2020, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de
aquisição de gêneros alimentícios para manutenção dos programas sociais e das
Secretarias Municipais da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras. Tipo Menor Preço POR
LOTE. Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através
do tel (77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com. Sebastião Laranjeiras - Bahia,
em 06 de Janeiro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 2/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia,
designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica
aos interessados que fará realizar no dia 21 de Janeiro de 2020, às 10:00 (dez) horas,
na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado
sob o nº. 002/2020, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de
aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das Secretarias Municipais
da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras. Tipo Menor Preço POR LOTE. Edital na íntegra
na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através
do tel (77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com. Sebastião Laranjeiras - Bahia,
em 06 de Janeiro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia,
designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica
aos interessados que fará realizar no dia 20 de Janeiro de 2020, às 14:00 (catorze)
horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 003/2020, objetivando a formação de registro de preços com a
finalidade de aquisição de material de papelaria e expediente para manutenção das
Secretarias Municipais da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras. Tipo Menor Preço POR
LOTE. Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através
do tel (77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com. Sebastião Laranjeiras - Bahia,
em 06 de Janeiro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras-BA, designado
por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 28 de Janeiro de 2020, às 09:00 (nove) horas, na
sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob
o nº. 004/2020, objetivando a formação de registro de preços para futura e eventual
aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados às máquinas e veículos em serviço
desta Administração Municipal. Tipo Menor Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede
da Prefeitura Municipal ou através do site:
http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através
do tel (77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras - BA, 6 de Janeiro de 2020.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

A PMSD através da CPL torna publico os Resultados das Concorrências 01 e
02/2019. CONCORRÊNCIA 01/2019- Objeto: Construção de escolas municipais de acordo
Projeto Básico/especificações técnicas. Vencedoras: Araújo Durães Engenharia LTDA ME
CNPJ 11087577/0001-07 Item 1 Vlr Global R$ 3.191.432,07, Item 3 Vlr Global R$
1.622.127,38. Construtora Queiroz Barbosa LTDA CNPJ 18173919000142 Item 2 Vlr global
R$ 1.111.222,47.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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BRASIL

BRASÍLIA Em novo ataque à
imprensa, o presidente Jair
Bolsonaro disse ontem que
jornalistas são uma “raça em
extinção” e que ler jornal
“envenena”. Bolsonaro afir-
mou que vincularia os re-
pórteres ao Ibama, órgão
que, entre outras atribui-
ções, defende animais
ameaçados. “Vocês são uma
espécie em extinção. Eu
acho que vou botar os jorna-
listas do Brasil vinculados ao
Ibama. Vocês são uma raça
em extinção”, disse.

A declaração foi feita em
frente ao Palácio da Alvora-
da, onde o presidente costu-
ma falar com a imprensa e
tirar selfies com apoiadores.
Bolsonaro disse que a im-
prensa “não sabe nem men-
tir mais”, mas que não iria
estender as críticas a todos
os jornalistas. “Para não ser
processado pela ANJ (Asso-
ciação Nacional de Jornais) e
não sei o quê”, justificou.

O presidente disse que
“cada vez mais gente não

confia” na imprensa. E lem-
brou que mandou cancelar a
compra de jornais e revistas
impressas ao Planalto.

A Presidência não renovou
contrato para compra de pe-
riódicos - nacionais e inter-
nacionais -, que se encerrou
no fim de 2019.

“Todos, todos (foram can-
celados). Não recebo mais
papel de jornal ou revista.
Quem quiser que vai com-
prar. Porque envenena a
gente ler jornal. Chega en-
venenado”, disse ele. O novo
ataque do presidente à im-
prensa ontem começou após
ele ser questionado se envia-
ria antes ao Congresso Na-
cional a reforma administra-
tiva ou tributária.

Na mesma entrevista, o
presidente ainda disse que
tem uma vida difícil. E acu-
sou, sem provas, que jorna-
listas “ensaboavam”
ex-presidentes devido a pa-
gamentos mais altos de pu-
blicidade às empresas de co-
municação.

Bolsonaro diz que
jornalistas são
‘raça em extinção’

Vocês são uma espécie em
extinção. Eu acho que vou botar
os jornalistas do Brasil vinculados
ao Ibama Jair Bolsonaro
Presidente da República, em novo ataque à imprensa

Deputado Eduardo Bolsonaro compartilha conteúdo falso sobre ‘Dois Papas’
DESINFORMAÇÃO O deputa-
do federal Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP) compartilhou
anteontem em sua conta no
Twitter o vídeo de uma críti-
ca feita pelo youtuber Ber-
nardo Küster a respeito do
filme ‘Dois Papas’, disponí-
vel na Netflix. O material, no
entanto, usa informações
falsas para criticar a produ-
ção, que é dirigida pelo bra-

sileiro Fernando Meirelles e
tem no elenco nomes como
Anthony Hopkins e Jona-
than Pryce, interpretando os
papas Joseph Ratzinger
(Bento XVI) e Jorge Mario
Bergoglio (Francisco).

No vídeo, Küster critica
Mairelles por ele ter “feito os
dois filmes de Tropa de Eli-
te” e diz que ele está pagan-
do penitência por ter criti-

cado a polícia. “O Fernando
Meirelles tá pagando a sua
penitência com a esquerda
até hoje pela besteira que ele
fez com os esquerdistas no
Tropa de Elite, que a ideia era
fazer um policial tão mal, tão
mal, assassino, bandido, que
no final o pessoal ia desgos-
tar da polícia”, diz no vídeo.

Fernando Meirelles, no en-
tanto, não dirigiu nenhum

dos filmes de ‘Tropa de Elite’.
As produções são de outro
brasileiro, o diretor José Padi-
lha. No ano passado, em arti-
go publicado no jornal Folha
de S. Paulo, Padilha disse que
errou ao apoiar a operação
Lava Jato e o juiz Sergio Moro
por este ter perdido sua inde-
pendência: “Hoje, trabalha
para a família Bolsonaro”, es-
creveu, na época.

DIVULGAÇÃO

Eduardo Fauzi era filiado ao PSL

PRESIDENTE AVALIA
SE VAI A FÓRUM
ECONÔMICO MUNDIAL

DAVOS O presidente Jair Bol-
sonaro admitiu ontem que
existe a possibilidade de não
participar do encontro anual
do Fórum Econômico Mun-
dial (FEM) em Davos, na Suí-
ça. Ele não deixou claro qual
seria o motivo da desistência.
Segundo ele, “o mundo tem
seus problemas de seguran-
ça”, mas não citou direta-
mente a crise entre Estados
Unidos e Irã como justificati-
va. O presidente afirmou que
é preciso ver “o que aconte-
ce” até o evento, previsto pa-
ra acontecer este mês. O Pa-
lácio do Planalto acompanha
os desdobramentos da morte
do general Quassim Suleima-
ni, comandante da Força
Quds, unidade da Guarda Re-
volucionária do Irã. Questio-
nado sobre eventuais riscos
de atentados, afirmou que es-
te é um assunto para o minis-
tro do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), Augusto
Heleno, e para o ministro da
Defesa, Fernando Azevedo.

PSL expulsa
acusado de
ataque à Porta
dos Fundos
PRODUTORA Acusado de
participar do ataque à pro-
dutora do Porta dos Fundos,
Eduardo Fauzi Richard Cer-
quise foi expulso ontem do
PSL carioca. Segundo o site
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), ele era filiado à si-
gla desde 2001. Além do
PSL, Eduardo Fauzi também
era filiado à Frente Integra-
lista Brasileira (FIB). A enti-
dade o expulsou de seus
quadros na semana passada.

O ataque à produtora
aconteceu na madrugada do
dia 24 de dezembro. No dia
30, a Polícia Civil tentou
cumprir mandado de prisão
contra Fauzi em quatro en-
dereços ligados a ele no Rio,
mas ele não foi encontrado.
Depois, descobriu-se que o
acusado embarcara para a
Rússia um dia antes de sua
prisão ser decretada.

Já na Rússia, Eduardo Fau-
zi divulgou um vídeo de
pouco mais de sete minutos
em que ataca o Porta dos
Fundos e chama os humo-
ristas de “intolerantes, mar-
ginais e bandidos”.

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras. 
Rua Dois de Maio, 453, Centro, Sebastião Laranjeiras - BA, CEP: 46.450-000 

CNPJ.: 13.982.616/0001-57               Fone/Fax.: (77) 3668 2243 / 3668 2163 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial SRP - Nº. 004/2020 

 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras-BA, designado por ato do 

Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará 

realizar no dia 28 de Janeiro de 2020, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, 

licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 004/2020, objetivando a formação 

de registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis e lubrificantes, 

destinados às máquinas e veículos em serviço desta Administração Municipal. Tipo Menor 

Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site: 

http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através do tel 

(77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com. 

 

Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 06 de Janeiro de 2020. 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 
Pregoeiro Municipal 
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