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ACORDO UE vai aprovar diretrizes

para o Brexit na sexta-feira
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AUSTI N Mark Anthony Conditt, de 24 anos, foi cercado em um veículo numa

estrada do Texas, detonou um explosivo e foi morto a tiros pelos policiais

Suspeito de explosões de

bombas é morto pela Swat

LUIZ SERPA

A TARDE SP

Um homem considerado
suspeito de ser o responsá-
vel por uma série de ataques
a bomba realizados este mês
em Austin, no Texas, foi
morto enquanto era cercado
pela equipe da Swat, de acor
do com informações oficiais
da polícia.

O suspeito, identificado
como Mark Anthony Con-
ditt, de 24 anos, foi cercado
em Round Rock, uma cidade
a cerca de 32 km ao norte de
Austin, encerrando uma
dramática perseguição po-
licial pela capital do Texas.

Um oficial do caso con-
firmou a identidade do sus-
peito à agência de notícias
Associated Press. O oficial
conversou com a agência de
forma anônima porque ele
não foi autorizado a debater
o caso publicamente.

Victor Gonzalez, prefeito
de Pflugerville, uma cidade
localizada na região norte
do Texas, afirmou que o sus-
peito pelos bombardeios no
estado morava em sua cida-
de.

Duas mortes

Alguns explosivos foram de-
tonados em regiões residen-
ciais de Austin este mês, ma-
tando duas pessoas e ferin-

do inúmeras, enquanto um
pacote destinado a cidade
do Texas explodiu enquanto
era transportada por um
agente da Fedex, próximo a
San Antônio, na última ter-
ç a - f e i ra .

A polícia local afirmou
que inicialmente acreditava
que os bombardeios foram
trabalho de um agente em
série. O chefe de polícia de
Austin, Brian Manley, afir-
mou que a investigação ha-
via fechado o cerco em volta
do suspeito nas últimas 36
horas e o localizou hospe-

dado em um hotel do su-
búrbio de Austin, na Inte-
restadual 35.

Eles estavam aguardando
a chegada dos veículos de
balística quando o carro de
Mark começou a se mover,
de acordo com informações
de Manley. Autoridades se-
guiram o veículo, que parou
no acostamento da pista.

Quando membros da
Swat se aproximaram do
veículo, o suspeito detonou
um explosivo dentro do car-
ro. A explosão fez com que
um oficial fosse jogado para
trás, enquanto outro policial
disparou a arma.

O suspeito, que sofreu fe-
rimentos significantes cau-
sados pela explosão, foi
morto. Autoridades identi-
ficaram apenas que ele tem
24 anos e era um homem
branco e afirmaram que ain-
da era cedo para afirmar se
ele havia trabalhado sozi-
nho e quais foram as mo-
tivações dos ataques.

O prefeito de Austin, Steve
Adler, agradeceu a equipe de
investigação por seu traba-
lho em abater o suspeito e
também pediu aos residen-
tes para reportar qualquer
situação suspeita. O presi-
dente americano, Donald
Trump, também agradeceu
o serviço da polícia em uma
mensagem no Twitter.

Scott Olson / Getty Images / AFP

Busca pelo suspeito causou intensa mobilização da polícia
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CAMPAN HA

Sarkozy é

indiciado por

sup osto

financ iamento

SOPHIE DEVILLER E

GREGORY DANEL

France Presse

O ex-presidente francês Ni-
colas Sarkozy foi indiciado
ontem pelo suposto finan-
ciamento ilegal de sua cam-
panha presidencial em 2007
com dinheiro do regime lí-
bio, na época governado por
Muamar Kadafi, informa-
ram à AFP fontes próximas à
i nve st i ga ç ã o.

Sarkozy, de 63 anos, é acu-
sado de “corrupção passiva”,
“financiamento ilícito de
campanha eleitoral” e “aco-
bertamento de fundos pú-
blicos líbios” e foi subme-
tido a controle judicial.

O ex-presidente conser-
vador, que nega todas as acu-
sações, foi liberado e voltou
para casa, após ter sido in-
terrogado ao longo de dois
dias no Escritório Central de
Luta contra a Corrupção e as
Infrações Financeiras e Fis-
cais (OCLCIFF) de Nanterre,
nos arredores de Paris.

O ex-presidente
(2007-2012) foi detido na
manhã de terça-feira e in-
terrogado durante 26 horas,
com uma pausa para dormir
em casa. Este caso é o es-
cândalo de financiamento
político mais explosivo da
França e uma das várias in-
vestigações legais que per-
seguem Sarkozy desde que
deixou a presidência em
2012.

CABU L

Atentado do

Estado Islâmico

no Afeganistão

tem 29 vítimas

ERICK TEDESCO

A TARDE SP

Um homem-bomba causou
a morte de 29 pessoas na
manhã de ontem em Cabul,
capital do Afeganistão. O
atentado suicida, já reivin-
dicado pelo Estado Islâmico,
aconteceu perto de um san-
tuário xiita, que, de acordo
com informações de auto-
ridades afegãs, também dei-
xou ao menos 52 feridos.

No local do ataque, motivo
pelo qual acreditam ter sido
a motivação do atentado,
acontecia uma celebração
do primeiro dia do ano novo
afegão, que reuniu uma
grande quantidade de fiéis
xiitas. Segundo o porta-voz
do Ministério do Interior
afegão, Nasrat Rahimi, os ex-
plosivos junto ao corpo do
terrorista foram detonados
por volta das 12 horas locais
(4h30 no horário de Brasí-
lia), entre a Universidade de
Cabul e o Hospital Aliabad.

É tradição dos xiitas ce-
lebrar o Nauruz, o ano novo
persa, com visitas a santuá-
rios, visto pelos extremistas
de origem sunita como uma
manifestação apóstata.

O Estado Islâmico assumiu
a autoria cerca de três horas
após a explosão por meio da
agência Aamaq, canal pelo
qual divulgou comunicado
indicando que o ataque “vi -
sou uma concentração de xii-
tas celebrando o Nauruz”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
A Comissão Permanente de Licitações, torna pública a seguinte licitação: Contratação de empresa de especia-
lizada para execução de obras e serviços de engenharia para implantação de melhorias sanitárias domiciliares 
no Município de Amargosa - Bahia, em aplicação ao Convênio FUNASA Nº CV 0506/16, conforme condições 
descritas no Edital. DATA: 06/04/2018. HORA: 09H00MIN. Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo 
telfax: (075) 3634-3977. Cópia do edital: www.amargosa.ba.io.gov.br. 
Carla Souza Oliveira. 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12

AVISOS DE LICITAÇÕES
O Município de Porto Seguro/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos interessados que realizará licitação, por 
meio do site: www.licitacoes-e.com.br, conforme datas abaixo indicadas. Informações no endereço: Av. dos Na-
vegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 
12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Editais e eventuais alterações disponíveis no site acima 
e no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Demais atos no endereço www.portoseguro.ba.io.org.br.
PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2018 - Data 03/04/2018, às 8h. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para 
Fornecimento de Tubos para Rede Hidraulica destinada a Secretaria de Transito e Serviços do Município de Porto 
Seguro / BA. Marco Antonio Lima de Medeiros - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2018 - Data 03/04/2018, às 14h. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para for-
necimento de Pneus, Câmara de Ar e Protetores, destinados a diversas Secretarias do Município de Porto Seguro 
/ BA. Marco Antônio Lima de Medeiros - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018. ABERTURA. Objeto: Contratação De Empresa Em Regime De Conces-
são Onerosa Para Implantação, Operação, Manutenção E Gestão Do Sistema De Estacionamento Rotativo De 
Veículos Em Vias E Logradouros Públicos, De Acordo Com As Especificações Constantes No Presente. Edital. 
Recebimento de envelopes e abertura no dia 09/05/2018 às 09:00h. O edital estará à disposição gratuitamente 
no site http://doem.org.br/ba/alagoinhas. Os elementos (anexos) que o integram serão disponibilizados em mídia 
de CD, a ser retirados no setor da COPEL. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitações@
alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 21/03/2018. Robério Neves de Souza- Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018.Na publicação do JORNAL A TARDE dia  09/03/2018.Onde se 
lê:“O recebimento da documentação e projeto de venda ocorrerá no dia 22/03/2018, ás 14hr”. 
Leia-se: “O recebimento da documentação e projeto de venda ocorrerá no dia 28/03/2018, ás 
09hr”. São José do Jacuipe/BA, 21 de Março de 2018
Alexsandro Santos Araújo - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018. A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessa-
dos que se realizará a licitação na modalidade Concorrência Publica n° 001/2018, Processo Administrativo, 
066/2018, Tipo: Menor Preço, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para 
a prestação de serviços nas obras de implantação e/ou recuperação de 58,30km de estradas vicinais de acesso 
aos assentamentos Beira Rio, Gravatá, Guanabara, Umburana da Serra, Pé de Serra, Marimbá, Mundo Novo, 
Amazonas e Santa Luzia, além de povoados localizados ao longo dos trechos no município de Tucano – Bahia, 
incluindo materiais e mão de obra. Sessão de Abertura: às 10:30 horas do dia 23/04/2018 e será realizada no 
prédio da Prefeitura Municipal de Tucano, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, 184, centro, Tucano/BA, CEP 
48.790-000. Edital e Anexos disponíveis gratuitamente e impressos. Maiores informações pelo telefone (75) 
3272-2181. Tucano/Ba, 21 de Março de 2018. Hélio Ferreira De Carvalho Neto - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018. torna público, no dia 06/04/2018,  08h, objeto: exe-
cução de obras de pavimentação no entorno do estadio municipal. Edital na Prefeitura. 
Tel:(73)32961521 e e-mail: licitacaomedeirosneto .ba@gmail.com. Demais atos: www.
doem.org.br. Medeiros Neto,20/03/2018-Danusa S. Saldanha-Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
AVISOS DE LICITAÇÃO. O Município de Canudos/BA faz saber que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial NºPP026/18. Objeto: contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material perma-
nente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Canudos, conforme Proposta n.º 
12033998000/1170-01. Tipo: Menor preço GLOBAL.. Sessão dia: 10/04/2018, as 08:30 horas. A Sessão 
e será realizada na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Canudos - Bahia, local Praça da 
Matriz s/n, Centro, Canudos – BA. Maiores informações através do tel. (75) 3494-2300 das 08:00 hrs às 
12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital pelo e-mail. pmcanudoslicitacao@gmail.com e na 
Prefeitura Municipal de Canudos - BA, pelo valor relativo aos custos de reprodução gráfica, de R$ 20,00 
(vinte reais), Conforme Ar t. 5º, Inc. III, da  Lei  10.520/02 , na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
das 08:00 hrs as 12:00 hrs. LAION FELIPE GAMA CAMPOS-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018. Na publicação do JORNAL A TARDE dia 21.03.2018, página 
174, seção 03, N° 55, Onde se lê: Pregão Eletrônico nº 1/2018. Leia-se:  Pregão Eletrônico nº 
7/2018. Onde se lê: Sessão de abertura: 04/04/2018. Leia-se: Sessão de abertura: 05/04/2018.O 
Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. André 
Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 21 de março de 2018

Pregão Eletrônico nº 126/2017
Processo Nº. 23066.060838/2017-40 Objeto: Registro de preços para 
eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES para atender 
às necessidades do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da 
Faculdade de Farmácia, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de 
Saúde /UFBA. Abertura: 09/04/2018 às 09:30 horas (horário de Brasília). 
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br   Tel.: (71) 3283-5846 Fax: 3283-5841

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR 
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 140/2017
Processo Nº. 23066.072138/2017-06 Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de REAGENTES COM COMODATO DE 
EQUIPAMENTO para atender as necessidades do Laboratório de 
Imunologia e Biologia Molecular-LABIMUNO/ICS, unidade integrante 
do Complexo Hospitalar e de Saúde /UFBA. Abertura: 05/04/2018 às 
09:30 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br 
Tel.: (71) 3283-5842/5846 Fax: 3283-5841

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR 
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

A Pregoeira Oficial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em par-
ticipar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2018 - BB nº 712354, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLU-
ÇÕES MEDICAMENTOSAS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ÁS UNIDA-
DES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de abertura do 
referido certame será no dia 06/04/2018 às 10:00 horas (Horário da Bahia), através 
do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o 
Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoese.com.br 
e/ou www.diariosoficiais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-
8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 21/03/2018. Lorena 
Maria Dantas Prado – Pregoeira Oficial.

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2018
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UNEB

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018
 A Universidade do Estado da Bahia - UNEB torna público aos interessados a realização da seguinte licitação:

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos (gratuitamente) na Avenida Ulysses 
Guimarães, Edifício CAB Business Center, Nº 3276, Sussuarana, CEP: 41.213-000 - Salvador – BA, das 
08:00 às 16:00 horas, pelo telefone (0xx71) 3406-4659 ou pelo site: www.comprasnet.ba.gov.br. - Salvador, 
21/03/2018. Neusa Cerqueira da Silva  Presidente da Comissão.

      MODALIDADE                 N º                                     OBJETO                                        DATA             HORA          LOCAL

TOMADA
DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada 

Pavilhão de 11 Salas de Aula do Campus 
XVI – Irecê-BA.

05/2018 10/04/2018 09:00 Campus I
Salvador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE CONCESSÃO ONEROSA 
PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA 
DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRE-
SENTE EDITAL. Recebimento de envelopes e abertura no dia 09/05/2018 às 
09:00h. O edital estará à disposição gratuitamente no site http://doem.org.br/
ba/alagoinhas. Os elementos (anexos) que o integram serão disponibilizados 
em mídia de CD, a ser retirados no setor da COPEL. Maiores informações tel. 
(0xx75) 3422-8607. E-mail: licitações@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 
21/03/2018. Robério Neves de Souza- Presidente da COPEL.

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Itapitanga- BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 
014/2018, em 04/04/2018 às 09:30h, em sua sede, que visa a contratação de empresa para possíveis e futuro 
fornecimento de material de expediente e escolar. Edital na sede. T: (73) 3246-2445. Divulgação dos outros atos-

www.itapitanga.ba.gov.br. 


