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TERROR Estado Islâmico assume ataque
que matou crianças e adolescentes

Sobe para 22
o número de
mortos em
Manchester
LUIZ SERPA
A TARDE SP

O número de mortos confir-
mados no atentado da última
segunda-feira, em Manches-
ter, durante show da cantora
americana Ariana Grande,
passou de 19 para 22. Esse nú-
mero ainda pode aumentar,
já que parte dos 59 feridos
está em estado grave. A po-
lícia britânica identificou o
autor dos ataques pelo nome
de Salman Abedi, de 22 anos.
As investigações agora que-
rem saber se ele atuou so-
zinho ou se recebeu apoio de
outros integrantes do Estado
Islâmico.

“Eu confirmo que o ho-
mem suspeito de praticar as
atrocidades da noite passada
temonomedeSalmanAbedi,
de 22 anos. No entanto, ele
ainda não foi totalmente
identificado e eu não posso
dar mais detalhes. A priori-
dade permanece em estabe-
lecer se ele agiu sozinho ou
fez parte de alguma rede”,
afirmou Ian Hopkins, chefe

da polícia de Manchester.

Buscas na região
A polícia britânica fez buscas
na casa do irmão de Salman
Abedi e prendeu um rapaz de
23 anos na região. A identi-
dade dele não foi informada
para que não atrapalhe as in-
vestigações. Além de ter as-
sumido a autoria desse ata-
que, o Estado Islâmico afir-
mou que pode realizar outros
ataques em breve. Há meses o
Reino Unido está em nível de
alerta“severo”,indicandoque
um ataque terrorista é alta-
mente provável.

O autor dos ataques teria
acionado a bomba logo após a

cantora Ariana Grande termi-
nar de se despedir do público
que compareceu ao seu show,
na Manchester Arena, uma
das mais modernas do mun-
do e que comporta quase 30
mil pessoas. A explosão ocor-
reu no foyer, no momento em
que a concentração de pes-
soas no local era enorme.

“Sabemos que apenas um
terrorista explodiu um arte-
fato de fabricação caseira per-
to de uma das saídas do local,
escolhendo deliberadamente
o momento e o local para pro-
vocar uma carnificina máxi-
ma”, afirmou Theresa May,
primeira-ministra britânica,
em comunicado feito direto

da residência oficial.

Apoio internacional
Líderes ao redor do mundo
expressaram seus sentimen-
tos ao povo de Manchester,
além de condenar o ataque
ocorrido. A chanceler alemã,
Angela Merkel, expressou
“suagrandetristezaechoque.
O ato apenas reforça nossa
resolução de trabalhar com
nossos amigos britânicos
contra aqueles que planeja-
ram e executaram ato tão de-
sumano. Eu garanto ao povo
britânico: a Alemanha está ao
seu lado”.

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, tam-

bém se solidarizou com as ví-
timas do ataque. “Ofereço as
minhas mais sinceras condo-
lências aos feridos brutal-
mente nesse ataque terrorista
e também aos mortos e seus
familiares – tantas famílias de
vítimas”. Ele descreveu o mo-
mento como “uma horrível
manhã de mortes”.

O presidente russo, Vladi-
mir Putin, disse que está dis-
posto a aumentar a coopera-
ção russa com o Reino Unido
para combater o terrorismo,
após “um crime desumano e
cínico”, afirmando esperar
que “aqueles que estão por
trás dos ataques não escapem
da punição que merecem”.

Oli Scarff / AFP Photo

Criança e pai deixam flores em homenagem às vítimas do atentado em Manchester

Autor dos
ataques foi
identificado:
Salman Abedi,
de 22 anos

ISRAEL X PALESTINA

Dois lados querem paz, diz Trump
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

Em reunião com líderes tanto
de Israel como da Palestina
durante o segundo dia na re-
gião, ontem em visita à Cis-
jordânia ocupada o presiden-
te dos EUA Donald Trump rea-
firmou o compromisso em
ajudar nas tratativas de paz e
afirmou, um tanto lacônico,
que ambos os lados estão
“prontos”atingi-la.EmBelém,
onde se reuniu com o pre-
sidentepalestino,Mahomoud

Abbas, disse ainda que “fará
tudo que puder” para resolver
o conflito entre israelenses e
palestinos. Travadas desde
2014, as negociações de paz
será,segundoTrump,“umdos
acordos mais difíceis” para in-
termediar.

Com demagogia, Trump
disse ontem que “a paz é uma
escolha e os EUA estão aqui
para apoiar e fazer este sonho
possível”, em relação às con-
versas que teve com os líderes
da região e sua intenção de
participar de acordos.

No entanto, o presidente da
Palestinasemostroureticente
emalgunspontosparaseche-
gar à almejada paz, e citou a
dificuldade de um acordo
principalmente sobre a divi-
são dos territórios israelenses
e palestinos, bem como o re-
conhecimento do Estado Pa-
lestino. De positivo, Abbas
mencionou que tanto Israel,
Palestina e EUA têm um ini-
migo comum: o terrorismo.

A comitiva americana em-
barcouontemàtardeparaRo-
ma e chegaram à Itália ainda
no começo da noite numa ci-
dade com segurança reforça-
da, além do centro histórico e
aPraçaSãoPedro,noVaticano,
fechadas, próximo onde Do-
nald Trump será recebido pe-

lo Papa Francisco.

Protestos
A visita de Trump teve resis-
tência em protestos na Cis-
jordânia, onde cerca de 100
palestinosficaramferidosnos
atos de apoio à greve de fome
de presos em cadeias israe-
lenses e contra Israel.

De acordo com informa-
ções do Movimento Interna-
cional da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho e divul-
gas pela agência EFE, entre os
feridos em confronto com a
polícia estavam oito pessoas
com lesões de munição real,
20 por balas de metal com
borracha, 64 que inalaram
gás e oito com queimaduras
ou fraturas

Mandel Ngan / AFP Photo

Trump aperta mão do líder palestino Mahmud Abbas

PERDA

Ator britânico
Roger Moore
morre aos
89 anos

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O ator britânico Roger Mo-
ore, famoso por interpretar
o agente secreto James
Bond, morreu ontem, aos 89
anos. Ele faleceu na Suíça,
onde tratava um câncer.

Moore atuou em dezenas
de filmes ao longo de mais
de 70 anos de carreira na TV
e no cinema, mas deverá ser
sempre lembrado como o
ator que substituiu Sean
Connery no papel de James
Bond na franquia 007.

Ele foi o terceiro ator a
viver o agente secreto no ci-
nema: além de Connery,
George Lazenby, Timothy
Dalton, Pierce Brosnan e Da-
niel Craig estiveram na pele
do personagem.

O espião
Moore interpretou o espião
britânico em sete filmes:
Com 007 Viva e Deixe Morrer
(1973); 007 Contra o Homem
com a Pistola de Ouro (1974);
007 - O Espião Que Me Ama-
va (1977); 007 Contra o Fo-
guete da Morte (1979), que
teve cenas gravadas no Rio
de Janeiro; 007 - Somente
Para Seus Olhos (1981); 007
Contra Octopussy (1983); e
007 - Na Mira dos Assassinos
(1985). Até hoje, ele é o ator
com mais filmes da franquia
em seu currículo.

“Obrigado, papai, por ter
sido você”, escreveram os fi-
lhos do ator no Twitter.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
ERRATA LICITAÇÃO 115-2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 032-2017
Na publicação do A TARDE do dia 18/05/17, onde se lê: “Data: 20/07/2017” leia-se: “Data: 24/07/2017”. FSA,
23/05/2017. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.
LICITAÇÃO 040-2017 – PREGÃO ELETRÔNICO 035-2017- Objeto: Aquisição de veículos para atender as ações
do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Convênio 799524/2013, coordenado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Tipo: Menor preço. Data: 08/06/2017 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. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 23/05/2017.
Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.
Foi FRACASSADA a LICITAÇÃO 066-2017– PREGÃO PRESENCIAL 057-2017.Objeto: Aquisição de manilhas
(tubo de concreto armado) para uso na manutenção da rede de drenagem de águas pluviais do Município de Feira
de Santana, Bahia.Tipo: Menor preço. Fica REMARCADA para a Data: 07/06/2017 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. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 23/05/2017.
DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AZEVEDO– Pregoeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
O Município de Itajuípe, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo
Decreto nº 032/2017, torna público o CANCELAMENTO da licitação acima referida, que tem por objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, QUÍMICO E HOSPITALAR E DE
MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO Demais informações no setor de Licitações na sede da PMI loca-
lizada à Praça Adonias Filho, 16 - Centro, CEP 45.630-000 ITAJUÍPE - Bahia, em dias úteis, no horário
das 08:00 às 13:00 horas. Informações pelo fone: (73) 3238-1712 e e-mail: licitaitajuipe@hotmail.
com. Itajuípe, 23 de maio de 2017. Charles O. dos Santos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

##ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO ESTATUTUTÁRIA DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE IBIPEBA-BA
##TEX O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ibipeba-BA, inscrito no CNPJ sob o nº
13.228.937/0001-60, Carta Sindical 088/031/1980 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com
endereço na Avenida Josué Alves Barreto, nº 156 - Centro – CEP 44.970-000 – Ibipeba-BA - convoca
pelo presente EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos,
Inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais,
do Município de Ibipeba/BA, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATODOSTRABALHADORESETRABALHADORASRURAISDE IBIPEBA a ser realizada no dia 16
de junho de 2017, no Auditório da Câmara deVereadores, com endereço na Praça do Legislativo, nº 478
- Centro – CEP 44.970-000 – Ibipeba-BA, com início às 09:00 (nove) horas, em primeira convocação e em
segunda convocação, 1 (uma) hora após, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para
a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, proprietários ou não, que
exerçam suas atividades nomeio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos
do Decreto Lei 1166/1971, ativos e aposentados, no Município de Ibipeba/BA; b) alterar a denominação
do Sindicato para Sindicato dos trabalhadores rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Ibipeba/
BA; 2) outras alterações estatutárias decorrente das anteriores do item 1.

##DAT Ibipeba/BA, 24 de maio de 2017.
##ASS JEFFERSON PEREIRA LELIS
##CAR Presidente do Sindicato

CPF: 055.315.315-32
Inscrição na Previdência Social nº 20478638021 Endereço: Povoado de BarroVermelho, Zona Rural, CEP:
44.970-000, Ibipeba/BA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA

- ASSEMBLÉIA GERAL -
APresidente da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, no uso de suas atribuições le-
gais conferidas pelo Estatuto Social, com fulcro no art. 34, II, “b”e“c”, do referido diploma,
vem CONVOCAR, os senhores associados, e membros do Governo do Estado, em pleno
gozo de seus direitos, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL, que se realizará na
sede do Hospital Espanhol, no Auditório Galícia, sito à Avenida 7 de Setembro, nº 4161,
Barra, nesta Cidade do Salvador, Bahia, no dia 29/05/2017, às 18h, em primeira chama-
da, com quorummínimo de 5% (cinco por cento) do quadro social, ou uma hora após, às
19:00h, em segunda chamada, com qualquer número de presentes, a fimde deliberarem
sobre a seguinte pauta:
- PROPOSTAS DE REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL, com base no Art. 33, inc. III, do
Estatuto Social;
- PRESTAÇÃODE INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE
SOCIAL.

Cidade do Salvador/Bahia, 24/05/2017.
Nieves Gonzalez
Presidente RSEB

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017
A Pregoeira, torna público aos interessados que realizará às 08:30h horário de Brasília-DF, do
dia 07 de junho de 2017, na sala da Coordenadoria de Licitações, situada a Praça da Bandeira,
s/nº , 1º Andar, centro, Amargosa-Bahia, licitação na modalidade acima citada, a qual será regida
pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3555, de 08 de agosto de
2000, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, Lei Federal nº
8.078/1990(Código de Defesa do Consumidor), no Decreto Municipal nº 353/2006, e, subsidia-
riamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais correlatas e ainda le-
gislação complementar e princípios gerais de direito, para contratação de empresa especializada
no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a execução dos serviços de
limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia, conforme
condições, quantidades, especificações contidas no Termo de Referencia Anexo I do Edital. O
Edital e anexos estão disponíveis aos interessados gratuitamente no site www.amargosa.ba.io.
org.br. Amargosa/BA, 19 de maio de 2017. CARLA SOUZAOLIVEIRA, Pregoeira

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

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017
O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA realizará licitação na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2017SRP, em
05/06/2017 às 09hs, em sua sede. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de MEDICAMENTO, MATERIAL PENSO E ODONTOLOGICO, para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde deste Município. Para aquisição do Edital o licitante deverá dirigir-se a sede
da Prefeitura, das 08hs às 12hs, na Pç José Luis Ramos, nº 84, centro ou por E-mail: licitacao@
teofilandia.ba.gov.br. Rafael Queiroz de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
CNPJ N: 13.845.466/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017
A Pregoeira realizará licitação em 05/06/2017 ás 11h00m (horário de Brasília), Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. N° da Licitação: 672812. Objeto: Contratação de Empresa para locação de veículos para atender as necessida-
des das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito do Município de Lafaiete Coutinho-BA. Informações: Tel. (73)
3541-2125. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.lafaietecoutinho.ba.gov.br. Lafaiete Coutinho - BA,
24/05/2017. Ianderleia de Oliveira Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2017
A Comissão de Licitação torna público realizará licitação na modalidade Tomada de preço n° 005/2017
P.A. 088/2017. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Requalificação da Praça Dionísio Cerqueira.
Sessão de Abertura: às 09:00h do dia 08/05/2017 na sala de reuniões da COPEL na PMCA - Bahia,
localizada na Praça da Liberdade, 376, Centro, Castro Alves-Ba. Informações através do tel. (75)3522-
3802 das 8 às 12h ou email: 1licitacaopmca@gmail.com. Os interessados poderão obter o Edital na
Prefeitura Municipal de Castro Alves - BA, na sala da COPEL, das 08:00 às 12:00 h.Castro Alves - BA,
23/05/2017.HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS.Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 002/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO-BA, através da Comissão Permanente de Licitação,
torna público aos interessados, que estará realizando LEILÃO PÚBLICO do tipo MAIOR LANCE,
objetivando a venda de veículos considerados inservíveis ao serviço público municipal, no dia 14
de junho de 2017 às 10h00min, no Pátio da Prefeitura, localizado na Av Justiniano de Castro
Dourado, 135 – Lapão-BA. O edital com a relação dos bens encontram-se disponível no Site
www.lapao.ba.gov.br/Licitacoes. – Lapão BA, 23/05/2017 – Ivanilson C. Rocha – Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO: Homologa o resultado do PP SRP 29/17. Objeto: manutenção de
poços artesianos. Vencedora: Gilmar Santos Ribeiro 15925340582; CNPJ: 20.948.159/0001-
40, lote I - valor R$ 27.200,00. /// Homologa o resultado do PP SRP 34/17. Objeto: Serviços de
serralheiro, gesseiro e borracheiro. Vencedora: lote I - não houve interessados; Sinvaldo Silva
Lima 03773432500; CNPJ: 12.246.577/0001-67, lote II - valor R$ 50.000,00, Marcos Cesar
Leal de Souza; CNPJ: 27.610.456/0001-20, lote III - valor R$ 31.000,00. /// Homologa o resul-
tado do PP SRP 39/17. Objeto: aquisição de bombas submerssiveis. Vencedora: Aliomar Jesus
dos Santos ME; CNPJ: 16.816.158/0001-74, valor global R$ 70.547,40. /// Homologa o resul-
tado do PP SRP 38/17. Objeto: confecção de banners e faixas. Vencedora: Via Urbana Gestão
e Comunicação Ltda - ME; CNPJ: 10.865.201/0001-05, lote I - valor R$ 30.250,00 e o lote II
- valor R$ 18.150,00. /// Homologa o resultado do PP SRP 36/17. Objeto: aquisição de areia fina
e grossa. Vencedora: Aliomar Jesus dos Santos ME; CNPJ: 16.816.158/0001-74, lote I - valor
R$ 120.000,00. Ruy Barbosa/Ba, 12/05/17. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017
Sessão - dia 02/06/2017 às 08:30horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125.
Objeto. Contratação de empresa para aquisição de material elétrico, material hidráulico e ma-
terial para manutenção de bens imóveis para atender as necessidades da Secretaria de Infra-
estrutura do Município de Mirangaba. Informações com a Comissão Permanente de Licitações,
das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3630-2113. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017
Sessão - dia 05/06/2017 às 08:30horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125.
Objeto. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração de
poços artesianos no Município de Mirangaba-BA. Informações com a Comissão Permanente
de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3630-2113. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro.
Publique-se.
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2017
Sessão - dia 05/06/2017 às 14:30horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125.
Objeto. REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de material gráfico, que atenderão
às necessidades da Prefeitura de Municipal de Mirangaba. Informações com a Comissão Per-
manente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3630-2113. Valnei Lima Vieira. Pre-
goeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06


