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G-7 Chanceler prega boa convivência com americanos, mas vê distanciamento com o país

Merkel diz que UE não pode contar
com Estados Unidos como antes
ESTADÃO CONTEÚDO
Berlim

A chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, pediu ontem
às nações da União Europeia
que permaneçam unidas
perante as divisões políticas
com os Estados Unidos, a de-
cisão da Grã-Bretanha de
deixar o bloco e outros de-
safios.

Falando em um evento de
campanha em uma barraca
de cerveja da Bavária, Mer-
kel sugeriu que a cúpula do
G-7 na Itália que terminou
no sábado serviu como um
alerta. Os líderes do G-7 não
conseguiram chegar a um
acordounânimesobreamu-
dança climática depoisqueo
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, disse
que precisa de mais tempo
para decidir se apoiará ou
não um acordo climático.

"Os tempos em que podía-
mos contar plenamente
com os outros chegaram de
certa forma ao f, como pude
vivenciar nos últimos dias",
disseMerkelaogrupodecer-
ca de

2,5 mil pessoas que se reu-
niram para ouvir a chance-
ler e o governador da Ba-
vária, Horst Seehofer. "E as-
sim tudo o que posso dizer é
que nós, europeus, devemos
realmente tomar nosso des-
tino nas nossas próprias
mãos", afirmou, de acordo

com a agência de notícias
DPA.

Merkel enfatizou a neces-
sidade de manter relações
amistosas com os EUA e o
Reino Unido e também su-
blinhou a importância de
ser bons vizinhos "onde
quer que seja possível, in-
clusive com a Rússia, mas
também com outros". "Mas

precisamos saber que deve-
mos lutar pelo nosso pró-
prio futuro, como euro-
peus", afirmou.

Apesar do discurso da ad-
ministração Trump de "EUA
em primeiro lugar" e críticas
constantes contra a Alema-
nha por seu grande superá-
vit comercial, os líderes do
G-7 na Sicília se comprome-
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Durante encontro do G7 na Sicília, Itália, Merkel deixou claro que a Europa continental vai decidir seu futuro

“O tempo em
que podíamos
contar com os
outros chegou
ao fim”
ANGELA MERKEL, chanceler alemã

CINEMA

The Square
leva troféu
no Festival
de Cannes

AGÊNCIA BRASIL

O filme The Square, dirigido
pelo sueco Ruben Ostlund,
levou a Palma de Ouro neste
domingo,noFestivaldeCan-
nes, que na 70ª edição tam-
bém premiou como melho-
res interpretações a alemã
Diane Kruger e o americano
Joaquin Phoenix. As infor-
mações são da agência
EFE.

Foi uma ampla lista anun-
ciada pelo presidente do jú-
ri, Pedro Almodóvar, que in-
cluía um prêmio especial
para Nicole Kidman. Títulos
e nomes esperados na maio-
ria dos casos, exceto o prê-
mio principal que foi para
um filme de humor e ironia,
que não aparecia entre os
favoritos.

O Grande Prêmio do Júri,
o prêmio da crítica, foi para
o francês 120 Beats Per Mi-
nute, de Robin Campillo, que
narra a história de um grupo
de ativistas durante epide-
mia da aids nos anoa 1980.
Segundo Almodóvar, um
longa que o emocionou “do
início ao fim”.

No campo das atuações se
cumpriram todos os prog-
nósticos. A alemã Diane
Kruger levou o prêmio a me-
lhor atriz pelo drama de
uma mulher em busca de
vingança, após a morte do
marido e do filho em um
atentado terrorista em In
the Fade, de Fatih Akin.

TERRORISMO

Norte-americanos mudam tática
de combate ao Estado Islâmico
ESTADÃO CONTEÚDO
Nova York

Os Estados Unidos muda-
ram sua estratégia de com-
bate ao Estado Islâmico no
Iraque e na Síria para "táticas
de aniquilação", cercando
combatentes em vez de mo-
vê-los de um lugar para ou-
tro, disse o secretário da De-
fesa dos EUA, Jim Mattis,
neste domingo. "Nossa es-
tratégia agora é acelerar a
campanha contra o Estado
Islâmico. O grupo é uma

ameaça para todas as nações
civilizadas. E a conclusão é
que vamos avançar de forma
acelerada e reforçada, colo-
cando os combatentes no li-
mite", disse Mattis ao pro-
grama "Face the Nation", da
CBS News.

As forças iraquianas lan-
çaram uma ofensiva para re-
cuperar os últimos distritos
de Mossul ainda sob contro-
le do Estado Islâmico, con-
siderado o estágio mais di-
fícil desta batalha que já che-
ga ao oitavo mês. Exército,
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Estratégia é
impedir volta
de militantes
estrangeiros

polícia e unidades de elite
antiterrorismo iniciaram o
ataque às margens da Cida-
de Velha de Mossul antes do
alvorecer do sábado, apoia-
dos por ataques aéreos e de
artilharia da coalizão lide-
rada pelos EUA. Explosões
foram ouvidas a partir das
3h(horáriolocal)econtinua-
ram até a tarde. "Nossa mis-
são principal é libertar as
pessoas antes de libertar o
território", disse Yahya Ra-
sool, porta-voz do Exército
iraquiano, no sábado.

Com a cidade cercada por
forças iraquianas, os co-
mandantes dos EUA e do
Iraque estão esperando que
os militantes apresentem
uma resistência feroz no
pedaço remanescente que
ocupam. "Nossa intenção é
que os combatentes estran-
geiros não sobrevivam à lu-
ta para retornar para casa
no norte da África, na Eu-
ropa, na América, na Ásia,
na África", disse Mattis.
"Nós não vamos permitir
que eles façam isso."

teram a combater o prote-
cionismo, reiterando "o
compromisso de manter os
mercados abertos". Eles
também concordaram em
aumentar a pressão sobre a
Coreia do Norte, ampliar a
cooperação na luta contra o
terrorismo e mais sanções
contra a Rússia pelo seu pa-
pel no conflito na Ucrânia.

Editora-coordenadora
Jeane Borges
jborges@grupoatarde.com.br

MANCHESTER Polícia prende mais
um suspeito de ligação com ataque
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70
CONCORRÊNCIA 001/2017

A Prefeitura Municipal de Una-BA, por intermédio da de sua Comissão Permanente de Licitação devidamente
designada, torna público que às 08:00hrs. do dia 28 de junho de 2017, licitação Modalidade Concorrência do Tipo
menor preço para a contratação de Pessoa Jurídica para atuar na área de saúde, visando formalizar a prestação
de serviços aos usuários do SUS em todas as especialidade, de baixa e média complexidade, constante das
tabelas do sistema de informações ambulatoriais e hospitalares; formalizar a prestação de serviços aos usuários
dos programas da Secretaria de Desenvolvimento Social. licitações@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br - tel.:
3236-2021 - Sede da Prefeitura Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL 034/2017
O Pregoeiro Oficial do Município de Una-Ba, torna público o aviso de licitação PP 034/2017 locação de veículo
de sonorização móvel para a realização de anúncios para suprir as necessidades da Secretaria de Governo,
administração e Planejamento. Data da Realização: 08/06/2017 - Horário 08:30 - (73) 3236-2021/ e-mail:
licitações@una.ba.gov.br / www.una.gov.br. Caio Cézar Oliveira Santos - Pregoeiro.

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

EXTRATO CONTRATO 140/2016
CONTRATO Nº 140/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS “F, G,
H, I, J, M” E TRAVESSA I DO BAIRRO ACÁCIO ALMEIDA
CONTRATADO (A): MJR CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 07.168.423/0001-64
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2016
PRAZO MAXIMO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: O PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO
SERÁ DE 04 (QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA
VALOR GLOBAL: R$ 659.297,31 (Seiscentos cinquenta nove mil, duzentos noventa sete reais, trinta e um centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE ABERTURA
PREGAO PRESENCIAL Nº77/2017; OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação
de equipamentos infraestruturais para realização de eventos festivos São Jõao, Revellion, Shows
artisticos e culturais, nesta cidade. TIPO: Menor preço global; ABERTURA: 08 de Junho de 2017:
HORARIO: 08:00 H; LOCAL: Secretaria de Administração Modernização e Informação, situada
na Avenida Rio Branco, Nº 318, Centro, sala de licitações e contratos. Os interessados poderão
obter informações e aquisição de edital no endereço acima mencionado, das 08:00 as 13:00
horas. Itaberaba/Bahia, 25 de Maio de 2017. Alex Machado Oliveira-Pregoeiro
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº74/2017; OBJETO: Registro de preços
para contratação de empresa especializada para aquisição de peças, reforma de pneus usados e
serviços automotivos para veiculos e maquinas da frota municipal da Secretaria de Infraestrutura
e Fundo de Educação do municipio de Itaberaba. TIPO: Menor preço por lote; ABERTURA: 014
de Junho de 2017: HORARIO: 09:00 H; LOCAL: Secretaria de Administração Modernização e
Informação, situada na Avenida Rio Branco, Nº 318, Centro, sala de licitações e contratos. Os
interessados poderão obter informações e aquisição de edital no endereço acima mencionado,
das 08:00 as 13:00 horas. Itaberaba/Bahia, 25 de Maio de 2017. Alex Machado Oliveira-Pregoeiro06 6

Pregão Eletrônico nº 01/2017
A Fundação Nacional de Saúde torna público licitação na modalidade acima,
paraAquisiçãodeÁguaMineral,comaberturaaser realizadanodia01/06/2017
às 10:00 horas de Brasília, conforme Edital e Anexos que encontram-se à
disposiçãonossiteseletrônicowww.funasa.gov.br,www.comprasnet.gov.br.
Maiores informações no telefone (71) 3338-1690(SALOG) ou pelo e-mail
jucileno.silva@funasa.gov.br.

Jucileno Santos da Silva
Pregoeiro/FUNASA/SUEST/BA
Portaria nº 509 de 10/07/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO
NACIONAL DE
SAÚDE MINISTÉRIO DA

SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA BAHIA A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base na
Lei nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal
nº 13.724/02, Lei nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente,
enaLeiMunicipalnº4.484/92,esta,noquecouber, tornapública,para
conhecimento dos interessados, a realização da seguinte
licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2017 – Processo nº 145/2017
- cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOMECARE
(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) PARA A PACIENTE A.C.N.A,
com recebimento das propostas a partir das 08h do dia 12/06/2017,
até às 08h do dia 13/06/2017, abertura das propostas às 09h,
e sessão de disputa dos preços às 10h. O Edital e seus anexos estarão
disponíveis nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 24 de maio de 2017. Ignácio
Tito TorresSantos –Presidente emexercício/COPEL.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISO DE RETIFICAÇÃO: Solicitamos considerar os pontos retificados para o LOTE 1 - ITENS 2, 3
e 6 do Edital do PP SRP 65/17. Proc. Adm. 116/17. Objeto: aquisição de ar condicionado, ficando
mantidas as demais informações. Onde se lê: nos Itens 2 e 3 - 127 volts, e no Item 6 - 220 volts;
Leia-se: nos Itens 2 e 3 - 220 volts, e no Item 6 - 380 volts. Ficam mantidas as demais informações,
inclusive a data de abertura para 19/06/17 às 9h. //// AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP 68/17. Proc.
Adm. 122/17. Objeto: serviço de lanternagem em veículos leves e pesados, máquinas e tratores. Dia
20/06/17 às 9h. Editais no www.conceicaodocoite.ba.gov.br – portal da transparência - licitação –
avisos e editais 2017, ou na CPL, R Theognes Antonio Calixto, s/n, Anexo do Terminal Rodoviário,
fone 75 32621328, de 8 às 12h. Conceição do Coité/BA, 25/05/17. Iraide Cabral Calado. Pregoeira.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017/SRP
A pregoeira, designada pelo Decreto nº. 049/2017, torna público aos interessados a realização da seguinte
licitação: OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de diversos materiais gráficos para atender as
demandas do São João, realizado pela Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços.
DATA: 08/06/2017. HORA: 09H00MIN. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo
telfax (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

AVISO DE CONVITE Nº 002/2017
A CPL, designada pelo Decreto nº. 043/2017, torna público a realização do CONVITE Nº 002/2017, visando à
contratação de empresa especializada para a produção de programas e transmissão ao vivo do São João de
Amargosa 2017 para TVE Bahia, conforme as especificações constantes no edital e seus Anexos. . Data: 06
/06/2017. Horário: 15h00min. Informações Tel: (075) 3634-3977 ou e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br.
Leandro Leal da Anunciação / Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
CNPJ N: 14.126.254/0001-65

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022.2017 , 023.2017, 024.2017, 025.2017 PP
Pregão Presencial nº. 022.2017.PP. Abert: 09/06/17 as 09:00 hs. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas para doação a famílias carentes deste
município. Inf. tel.75 3456 2113/2104. Período: Segunda a Sexta. Horário: 09:00h as 13:00h. C. da Silva, Ba,
26/05/17. Eder M. de Carvalho - Pregoeiro Oficial.
Pregão Presencial nº. 023.2017.PP. Abert: 09/06/17 as 13:00 hs. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde deste
município. Inf. tel.75 3456 2113/2104. Período: Segunda a Sexta. Horário: 09:00h as 13:00h. C. da Silva, Ba,
26/05/17. Eder M. de Carvalho - Pregoeiro Oficial.
Pregão Presencial nº. 024.2017.PP. Abert: 09/06/17 as 16:00 hs. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Fundo M. de Saúde. Inf. tel.75 3456
2113/2104. Período: Segunda a Sexta. Horário: 09:00h as 13:00h. C. da Silva, Ba, 26/05/17. Eder M. de Carvalho
- Pregoeiro Oficial.
Pregão Presencial nº. 025.2017.PP. Abert: 12/06/17 as 10:00 hs. Objeto: Aquisição de veículos zero km, para
a manutenção dos serviços das secretarias deste município. Inf. tel.75 3456 2113/2104. Período: Segunda a
Sexta. Horário: 09:00h as 13:00h. C. da Silva, Ba, 26/05/17. Eder M. de Carvalho - Pregoeiro Oficial.


