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EUA Presidente afirmou querer país
como aliado contra o terrorismo

O Washington
Post diz que
Trump ‘vazou’ a
descrição de
ameaça de terror
com uso de
computadores
em aviões

Rússia recebeu
informações
confidenciais
de Trump
LUIZ SERPA
A TARDE SP

Em mais um episódio controverso de seu mandato, o
presidente dos Estados Unidos,DonaldTrump,teriacompartilhado com integrantes
do governo russo informações altamente confidenciais
de investigações feitas sobre o
Estado Islâmico. Os dados teriam sido passados em reunião ocorrida na semana passada, na Casa Branca, para o
chanceler russo Sergei Lavrov
e para o embaixador russo no
país, Sergei Kislyak.

Trump justificou a ação
usando sua página em uma
rede social, afirmando que
“como presidente, gostaria de
compartilhar com a Rússia
[em reunião aberta na Casa
Branca], o que eu tenho todo
o direito de fazer, fatos envolvendo terrorismo e segurança aeronáutica, por razões
humanitárias, e, além disso,
quero que a Rússia seja protagonista na luta contra a Isis
e o terrorismo”.
Por sua vez, o ministro das
Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, declarou que as denúncias de compartilhamen-

Trump: “Quero que a
Rússia seja protagonista
na luta contra a Isis
e o terrorismo”

to de informações sigilosas
são falsas. O porta-voz do
Kremlin, Dimitri Peskov, disse
que o episódio não merece ser
confirmado nem negado. “Paranós,issonãoéumaquestão,
é nonsense (algo sem noção
ou sentido). Não é uma questão que merece ser confirmada ou negada”.
De acordo com reportagem
publicada no jornal Washington Post, Trump teria compartilhado informações classificadas com um dos mais altos
graus de confidencialidade
pela Inteligência americana, e
que seriam a descrição de

uma possível ameaça terrorista do Estado Islâmico relacionada com o uso de computadores em aviões.
Para Chuck Schumer, líder
dos Democratas no Senado,
“revelar informação confidencial dessa forma é extremamente perigoso e coloca
em risco a vida de americanos
e daqueles que reúnem informações de inteligência para o
nosso país. O presidente deve
uma explicação”.

Trump e o FBI

A reunião entre Trump e os
integrantes do governo russo
Fernando Brito / AFP Photo

VIOLÊNCIA

Prestigiado jornalista é
assassinado no México
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

Renomado cronista do tráfico de drogas em Sinaloa,
no noroeste do México, o jornalista Javier Valdez foi assassinado na manhã de segunda-feira, baleado por homens encapuzados quando
saía do prédio da redação do
semanário Riódoce, em Culiacán, capital do estado.
Valdez, fundador do Ríodoce e colaborador da agência internacional de notícias
AFP, é o 6º jornalista vítima
do narcotráfico apenas em
2017. Desde 2000, de acordo
com pesquisa da ONG ‘Article 19’, 105 já foram mortos
no país, além de 25 desaparecidos e mais de 200 agredidos, o que torna o México
o 3º país do mundo com
mais crimes contra a imprensa, atrás de Síria e Afeganistão, respectivamente.
Também na segunda, mas
no estado de Jalisco, a sub-

diretora do semanário El Costeño, Sonia Córdova, sofreu
um atentado enquanto dirigia. A jornalista, de 48 anos, e
o filho de 26 anos, Jonathan
Rodríguez, foram baleados.
Apenas Sonia sobreviveu.
Valdez, autor da coluna
Mala Yerba no Ríodoce, era
reconhecido em todo o México pela forma com que reportou a violência do tráfico,
principalmente dos cartéis
em Sinaloa. Especialista em
crime organizado, escreveu
um livro – “Narco Periodismo. La prensa en medio del
crimen y la denuncia” – que
aborda o ofício e a coragem
do jornalista que convive
com as constantes ameaças e
violências dos traficantes.
Pelo Twitter, o presidente
mexicano Enrique Peña Nieto afirmou que garantirá
apoio às autoridades locais
para a investigação. Sinaloa
é considerado pelo governo
do México como um dos estados mais afetados pelo

Valdez foi baleado em frente prédio do jornal Riódoce

narcotráfico – onde foi formado o cartel comandado
por Joaquín “Chapo” Guzmán, hoje extraditado aos
Estados Unidos no começo
deste ano.

Extermínio sistemático

Em sua conta no Facebook, o
jornalista do Huffpost, Manuel Hernández Borbolla,
acredita que membros da
imprensa mexicana vivem
sob um extermínio sistemá-

tico que pode ser catalogado
como crime de lesa-humanidade. “Não podemos ficar
de braços cruzados. Proponho que nos organizemos e
demandemos penalidade ao
EstadomexicanoanteaCorte
Penal Internacional por delitos de lesa-humanidade
contra jornalistas, com campanhas em redes socais, para
exercer pressão política que
seja mais eficaz que as manifestações”, ele argumenta.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 104-2017 – PREGÃO PRESENCIAL 071-2017-Objeto:contratação de empresa para locação de 06 (seis)
caminhões caçamba basculante truck, com capacidade mínima de 12 m³ de carga cada uma, com motorista/condutor, seguro, manutenção preventiva e corretiva por conta do contratado, ano de fabricação/modelo não inferior a
1999.Tipo: Menor preço. Data: 05/06/2017 às 08h30. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, Av.
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 16/05/2017. Diego de Oliveira Silva Azevedo – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

REDE ÂNCORA - BA IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sediada na Avenida São Cristovão, 58, São Cristovão, Salvador – BA, CEP: 41.510-333, por sua diretoria, nos termos do art. 124, da Lei 6.404/76, CONVOCA os seus acionistas para que compareçam
à Assembléia Geral Extraordinária da companhia, no dia 25 de maio de 2017, às 09h00 em primeira
convocação, e às 09:30h em segunda convocação, a ser realizada na cidade de Feira de Santana, Estado
da Bahia, na Praça Monsenhor Renato Galvão, 173, Bairro Centro. CEP 40.002-120, nas dependências
da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FEIRA DE SANTANA, tendo como Ordem do dia: (a) Regularização do quadro de acionista da companhia, com deliberaçao de entrada e saída de acionista. (b)
outros assuntos de interesse social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário.

Torna público, que realizará no dia 29/05/2017, às 10h, o Pregão Presencial - nº 011/2017, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no Fornecimento de uniformes e mochilas para os estudantes da rede
municipal de ensino de Saubara. Informações e/ou Edital na sala da COPEL - situada na Rua Ananias Requião
04, centro, Saubara-Bahia Tel.: (71) 3696-1903 e ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com. Saubara,
16/05/2017 - Arivaldo Costa dos Santos Junior - Pregoeiro Oficial.

PREGÃO PRESENCIAL
Torna público, que realizará no dia 29/05/2017, às 14h, o Pregão Presencial - nº 012/2017, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no Fornecimento de cestas básicas para a secretaria de desenvolvimento
social e agrário, para utilização na Rede sócio assistencial do município de Saubara. Informações e/ou Edital na
sala da COPEL - situada na Rua Ananias Requião 04, centro, Saubara-Bahia Tel.: (71) 3696-1903 e ou através do
e-mail copelsaubara@gmail.com. Saubara, 16/05/2017 - Arivaldo Costa dos Santos Junior - Pregoeiro Oficial.

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

AVISO DE ADIAMENTO
Edital nº 10/2017 – Pregão Eletrônico – UASG 275075
Nº Processo: 51402169567201764. Comunicamos que o edital da licitação
supracitada, publicada no DOU de 28/04/2017, foi alterado. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
vigilância patrimonial armada para resguardar o patrimônio público que
integra o empreendimento do Lote 1F da Ferrovia de Integração Oeste Leste
(FIOL), conforme as especificações e quantitativo constantes neste Edital e
seus Anexos. Total de Itens Licitados: 1. Novo Edital: 17/05/2017 das 08h
às 12h e das 14h às 17h59. Endereço: Saus, Quadra 01, Bloco ‘g’, Lotes
3 e 5., Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/
edital/275075-5-00010-2017. Entrega das Propostas: a partir de 16/05/2017
às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/05/2017
às 10h no site www.comprasnet.gov.br.
Brasília, 16 de maio de 2017
PEDRO MAGALHÃES PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro

COREIA DO NORTE

LUIZ SERPA
A TARDE SP

CNPJ N: 13.858.907/0001-38

CNPJ N: 13.040.233/0001-60

as conversas entre o presidente americano, o chanceler e o
embaixador russo.
Desde o início de seu governo,Trumptemcriadouma
relação muito mais próxima
com a Rússia do que seu antecessor, o democrata Barack
Obama. Essa proximidade coloca em questão pontos em
que os dois países discordam,
como o caso do governo de
Bashar al-Assad, na Síria, e
Kim Jong-Un, na Coreia do
Norte. Vladimir Putin apoia
essesgovernos.Jáopresidente
americano acha que eles devem ser retirados do cargo.

País teria relação com
ataque mundial de hackers

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
A Prefeitura Municipal de Planalto - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93,
torna público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 30/05/2017 às 08:30hs, a
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 032/2017. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços do Transporte Escolar (ensino básico, médio e superior) deste Município.
Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça
Duque de Caxias, 104 - Centro - CEP 45.190-000. Fone: (77) 3434-2137. Outros atos referentes a este
processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Planalto, disponível no site:
www.planalto.ba.io.org. Planalto - Bahia, 17 de Maio de 2017. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

ocorreu em um clima de desconfiança e estranhamento,
por ter ocorrido um dia após
a demissão de James Comey,
ex-diretor do FBI que estaria
investigando a ligação entre a
Rússia e a campanha de
Trump nas eleições presidenciais do ano passado.
Outro ponto que chamou a
atenção sobre a relação entre
o governo Trump e o Kremlin
foi o fato de a reunião entre
eles ter sido feita a portas fechadas para os jornalistas
americanos. Apenas a imprensa russa pôde acompanhar de dentro do Salão Oval

CNPJ/MF sob n° 10.408.123/0001-10

Salvador-BA, 09 de maio de 2017.
LIBERATO MAGALHAES DE ALMEIDA
Diretor

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO
HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO PROF.
EDGARD SANTOS

Investigações feitas por empresas especializadas em segurança da informação e oficiais de inteligência apontam
para uma possível ligação entre hackers norte-coreanos e o
ataque cibernético feito na última sexta-feira, que atingiu
sistemas ao redor do mundo,
causando diversos transtornos e preocupação.
Os investigadores teriam
encontrado semelhanças no
código do ransomware WannaCry, nome dado ao vírus
que atacou os computadores
na semana passada, com o de
outro ataque ocorrido em
2014, contra a empresa Sony
Pictures, que teve seu sistema
invadido por hackers que usaram um ransomware e liberaram o acesso a inúmeros
filmes que ainda não haviam

sido lançados. O ataque foi
atribuído a um grupo de hackers da Coreia do Norte.
Osinvestigadoresafirmam,
no entanto, que ainda é cedo
para apontar com certeza que
o ataque teria sido feito pelo
mesmo grupo ou que esteja
ligado à Coreia do Norte. Dizem que as investigações podem levar semanas, até mesmo meses, e que, neste momento, estão tentando encontrar padrões e informações
que levem aos culpados.
As investigações apontaram ainda que os ataques
ocorreram em partes vulneráveis de sistemas da Microsoft que foram identificados
pela NSA, agência de inteligência americana, e depois
roubados. Não há evidências
de que a Coreia do Norte tenha ligação com o roubo
dessas informações encontradas pela NSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

CNPJ 13.882.949/0001-04
A CPL torna público que serão realizados Pregões Presenciais, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02
e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 30/05/2017 PP 060/2017-SRP às 13:00h Obj: Seleção das melhores
propostas para aquisição de materiais de consumo, equipamentos e instrumentais odontológicos para atender
as unidades de saúde da Família, deste município. PP 061/2017-SRP às 09:00h Obj: Seleção das melhores
propostas para aquisição de material penso hospitalares para atender as demandas das Unidades de Saúde
da Família, Atendimento Domiciliar e Caps (Centro de Atendimento Psicossocial) deste município. Os Editais
completos poderão ser obtidos no expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça João das Botas, s/nº - Centro,
Itaparica/Ba – CEP: 44.460-000. Informação licitaitaparica@gmail.com - Itaparica-Ba, 15/05/2017. Marileide
Silva da Conceição - Pregoeira.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO SRP Nº. 13/2017
Processo nº. 23066.012675/2017-99
Objeto: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
futura aquisição de Carnes, devendo ser entregues de forma parcelada,
conforme programação, na Escola de Nutrição da Universidade Federal da
Bahia – ENUFBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. Abertura: 29/05/2017 às 10:00 horas de Brasília.
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6168/3283.6080.
Marco Antônio Souza Costa
Pregoeiro

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº. 15/2017 - Pregão (Eletrônico) - Registro de Preços
PROCESSO Nº. 23066.061393/2016-34→ OBJETO: Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de DIETAS
ESPECIALIZADAS – ENTERAIS E SUPLEMENTOS ORAIS LÍQUIDOS,
de forma parcelada, para atender às necessidades do Complexo
Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (Complexo HUPES).
Data da Abertura: 30 de maio de 2017, às 09h00min. (Horário de
Brasília – DF). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG:
153040. Informações e Entrega de Edital: Sala da Comissão Central
de Licitação – Mezanino da UDAC (Unidade Docente Assistencial de
Cardiologia), nos horários: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às
17h00min, sito à Rua Augusto Viana, S/N – Canela, Salvador - BA, e/ou
pelo Telefax: (71) 3283-8166 / 3283-8193.
ANTÔNIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do HUPES – Filial da EBSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
CNPJ N: 13.796.073/0001-83

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017/SRP E Nº 020/2017/SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a
republicação da seguinte licitação na modalidade:PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2017/SRP, que tem
por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à Internet com
Link dedicado, através do protocolo TCP/IP, para atender ao distrito de Maragogipinho e as Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal de Aratuípe, no dia 31/05/2017 às 09h00min,PREGÃO PRESENCIAL
nº. 020/2017/SRP, que tem por objeto eventual fornecimento parcelado de equipamentos de informática,
para órgãos do Município. [peças e acessórios, de informática para manutenção dos computadores que
atendem às Secretarias e os Órgãos do Município de Aratuípe-BA], no dia 01/06/2017 às 09h00min.LOCAL
PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Sala de
Licitações,Rua Dr. João Martins, nº 01, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Aratuípe - BA, de segunda a
sexta-feira nos horários de 07 às 13h00min. Motivo: Ausência de Ampla Publicidade. Poderão ser solicitadas
informações sobre a licitação acima através do e-mail: aratuipelicita@gmail.com.ou pelo Telefax: (075)
3647-2110.Aratuípe - BA, 16 de maio de 2017.LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a publicação
da seguinte licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº. 021/2017, que tem por objeto aquisição de
veículo, 0 km, tipo ambulância de transporte para remoções simples, para Secretaria Municipal de Saúde, no
dia 29/05/2017 às 09h00min. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
E DOCUMENTAÇÃO: Sala de Licitações, Rua Dr. João Martins, nº 01, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal,
Aratuípe - BA, de segunda a sexta-feira nos horários de 07 às 13h00min. Poderão ser solicitadas informações
sobre a licitação acima através do e-mail: aratuipelicita@gmail.com.ou pelo Telefax: (075) 3647-2110. Aratuípe
- BA, 15 de maio de 2017.LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

