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LONDRES Secretário defende veto,
mas ida do presidente deve acontecer

Trump disse
que, após um
atentado com
sete mortos e 48
feridos, é preciso
se “preocupar
com terrorismo”

Prefeito pede
que visita de
Trump seja
cancelada

LUIZ SERPA
A TARDE SP

O prefeito de Londres, Sadiq
Khan, solicitou ao governo
britânico que cancele a visita do presidente dos Estados
Unidos,
Donald
Trump, após as críticas que
o republicano fez em seu
Twitter sobre declarações
do prefeito londrino a respeito dos ataques ocorridos
no último sábado na Ponte
de Londres.
Donald Trump teria interpretado de forma incorreta
declaração feita por Sadiq
Khan quando ele afirmou

que “os londrinos deveriam
se preparar para ver mais
oficiais de polícia na rua.
Não há motivos para se
preocupar”. O presidente
americano afirmou que
após um atentado terrorista
com sete mortos e 48 feridos é preciso se preocupar
com o terrorismo.
A mensagem que Sadiq
Khan quis passar é que os
cidadãos de Londres não
precisam ficar preocupados
com o aumento no número
de policiais nas ruas, e não
ficarem
despreocupados
com o terrorismo, já que o
país foi alvo de três aten-

Sadiq Khan solicitou
ao governo
britânico que
cancele a visita do
presidente dos EUA
tados diferentes nos últimos
dois meses.
Para o prefeito londrino, o
país não deveria criar uma
ocasião especial para receber um governante que vai
contra os princípios da nação. “Não acho que deveríamos estender o tapete vermelho para o presidente dos
Estados Unidos quando as
políticas de seu governo vão
contra tudo o que acreditamos e defendemos”.

Visita marcada

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, defendeu Sa-

diq Khan, mas afirmou que
não há motivos para cancelar a visita de Donald
Trump. O convite foi enviado e aceito, não há razão
para mudarmos isso. Mas
Sadiq agiu corretamente ao
afirmar à população que
haverá mais policiamento
nas ruas e não é preciso se
alarmar com isso”.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, que irá
disputar a eleição na próxima quinta-feira, não quis comentar as afirmações de Donald Trump diretamente,
mas defendeu a atuação de
Sadiq Khan nos episódios de
Luiz Teles / Ag. A TARDE

HARVARD

terrorismo que a cidade viveu recentemente e reafirmou a importância da relação com os Estados Unidos.

“Trump errou”

“A relação com os Estados
Unidos é nossa maior e mais
importante defesa. Dito isso,
acho que Donald Trump errou em suas afirmações sobre Sadiq Khan, em relação
aos ataques na Ponte de Londres. Nós estamos trabalhando com Sadiq. Quando você
está trabalhando após um
ataque como esse, os conflitos entre partidos políticos
são colocados de lado”.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, acredita que a mídia
esteja criando desentendimento a partir das declarações dos dois líderes. “Eu
acho que a mídia quer mostrar desse jeito. A questão
central é que há motivos para ficar preocupado. Há
constantes ataques acontecendo não apenas lá, mas ao
redor do mundo”.
Ainda não há uma data
confirmada para a visita de
Donald Trump ao Reino
Unido, mas ela deve acontecer ainda este ano, no segundo semestre.

FRANÇA

Alunos divulgam conteúdo
ofensivo e são vetados

Homem é baleado após
atacar policial em Paris

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

Um homem foi baleado pela
polícia em frente à catedral de
Notre Dame, em Paris, após
atacar um policial usando um
martelo e faca. De acordo com
testemunhas que estavam
próximas ao local, o agressor
teria gritado “isso é pela Síria”
no momento do ataque. O policial ficou levemente ferido, e
o rapaz foi levado ao hospital.
Seu estado de saúde não foi
informado.
O agressor seria um estudante de cidadania argelina,
mas ele portava uma identificação que ainda não foi
confirmada pelas autoridades locais. A França tem muitos cidadãos argelinos entre a
sua população, é a nação muçulmana mais representativa
no país.
A polícia local afirmou que
o ataque foi feito de maneira
isolada e não há como afirmar inicialmente que há alguma ligação com o terrorismo. A forma como o ataquefoi feitoémuitodiferente
dos realizados pelo Estado Islâmico. De acordo com ofi-

Oprocessodecandidaturade
10 estudantes, para ingresso
na Universidade de Harvard,
no estado norte-americano
do Massachusetts, foram revogadas pela administração
do campus nesta segunda-feira, devido ao compartilhamento em uma rede social de imagens ofensivas.
Segundo o jornal estudantil
da própria instituição, The
Harvard Crimson, que teve
acesso aos registros das conversas, os alunos envolvidos
no caso trocavam entre si
memes (piada reproduzida
na internet em forma de
imagem, vídeo ou fotomontagem) de mau gosto sobre
abuso sexual, o Holocausto e
morte de crianças.
O comportamento preconceituoso e xenófobo dos
10 estudantes foi alvo de um
inquérito interno em Harvard, que convocou os alunos
identificados como protagonistas do caso para explicar a

Este é o segundo
incidente do
gênero nos
últimos dois
anos na
universidade,
segundo o
Harvard
Crimson
conduta ao Comitê de Admissão. Apesar de diversas
justificativas, como informou a universidade, todos
foram considerados culpados e expulsos.
“O Comitê de Admissão
está desiludido por saber
que vários estudantes num
chat privado dos alunos que
vão entrar em 2021 enviaram mensagens com conteúdo ofensivo”, informou a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - Faz saber a todos que a TP 01/17, Objeto: pavimentação em paralelepípedos de ruas, conforme repasse 1035018-50/2015. Menor preço
global. Que se realizaria dia 07/06/17 às 9h, Fica anulado para retificações do edital.
Informações: http://www.mundonovo.ba.gov.br/. Mundo Novo 05/06/17. Jean Carlo
Ribeiro Macêdo. Presidente da CPL.
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30800479.2017.PE.0008 SENAICE

OBJETO: Aquisição de piso de cimento Inter travado de alta resistência para tráfego de
veículos, meio fio de concreto e areia, de acordo com as condições e especificações
constantes no Edital e seus anexos.
Abertura: 19/06/2017 às 10h
Retirada do Edital no site: https://compras.fieb.org.br/Default.aspx
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 07/06/2017
Pregoeiro

Universidade é uma das mais conceituadas do mundo

universidade sobre a decisão de puni-los.

Nome já transgride

Como apurou o Harvard
Crimson, a existência da comunidade na rede social já
denuncia uma transgressão,
cujo nome é “Harvard memes for horny bourgeois teens”, que, traduzido ao português, é algo como “memes
de Harvard para adolescen-

tes burgueses excitados”.
De acordo com a universidade, este grupo não tem
relação oficial com Harvard
e não é acessado por todos os
calouros. Cerca de dois mil
estudantes foram admitidos
este ano, de um total de
39.506 candidatos. Pela investigação do Harvard Crimson, 100 destes estavam no
grupo compartilhando memes ofensivos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017.03 – R E F O R M U L A D O – Aviso de Licitação. Objeto:
–Contratação de empresa especializada para Locação de Veículo ambulância tipo A sem serviço
de motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São
Francisco do Conde. O Município de São Francisco do Conde, através do seu pregoeiro, torna público
que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global, no
dia 22 de Junho de 2017 às 10:00 hs, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, sito á
Rua Mário Augusto Teixeira de Freitas s/n, Centro – São Francisco do Conde – Bahia. O edital e seus
anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da COSEL, de 2ª a 6ª. feira, no horário
das 08:00 às 14:00 hs. gratuitamente. Informações através do fone: (71) 3651-8197 – São Francisco
do Conde, 06 de Junho de 2017 – Oderson Antonio Assis dos Santos - Pregoeiro.

CNPJ N: 14.197.768/0001-01

REGISTRO DE PREÇO, menor Preço, para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza e consumo:
embalagens e utensílios, necessários a manutenção das atividades das Secretarias Municipais, mediante a
necessidade da contratante. Conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Dia: 21/06/2017, às
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Brejões, sito à Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões-BA,
CEP 45.325-000. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e
seus anexos. Para obter o Edital, no mesmo endereço, das 08:00 H às 12:00. Informações: Telefone: (75) 36542158/2140.Brejões - BA, 07 de Junho de 2017. Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017
O Pregoeiro realizará licitação em 21/06/2017 ás 15h00m (horário de Brasília), Local Sítio: www.
licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 674294. Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado
de equipamentos de informática para atender à necessidade das Secretarias Municipais do Município
de Brejões-BA. Informações: Tel. (75) 3654-2158. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site:
www.brejoes.ba.io.org.br. Brejões - BA, 07 de Junho de 2017. Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO PRESENCIAL n.º 013/2017 – COMPEL - AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI torna público, para conhecimento dos interessados, que em virtude de impugnação de empresa
interessada em participar do certame e por não haver tempo hábil para respostas fica SUSPENSA a sessão de
abertura e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação do Pregão n.º 013/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL - cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material odontológico (fio dental, escova,
creme dental, solução removedora, sugador, resina, selante, sistema adesivo, condicionador ácido, cimento, flúor,
solução de flúor, cimento forrador, hidróxido de cálcio, cimento cirúrgico, ionômero, cimento restaurador, cimento
obturador), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-BA,prevista para o dia 07/06/2017 às 09h00min. Informaremos a nova data oportunamente. Informações:
www.compras.camacari.ba.gov.br tel. (71) 3621- 6880. Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da COMPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

HOMOLOGAÇÕES - Homologa o PP SRP 41/17. Objeto: aquisição de cestas basicas. Vencedora: Supermix Distribuidora de Alimentos ltda; CNPJ 07.572.416/0001-23, valor R$ 21.000,00 ///// Homologa o PP SRP 45/17. Objeto:
a aquisição de agua mineral em copo e 500ml, refrigerantes. Vencedora: Supermercado Pague e Pouco Ltda; CNPJ
24.210.261/0001-02, lote I - valor R$ 8.640,00, lote III - valor 17.700,00; lote IV - valor 4.800,00. //// Homologa o
PP SRP 47/17. Objeto: locação de estruturas e serviços de sonorização. Vencedora: Ricardo Cedraz de Almeida ME; CNPJ 07.634.332/0001-77, valor R$ 354.800,00. Ruy Barbosa, 05/06/17. Luíz C. M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2017

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – nº 034/2017

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 21/06/2017, às 10h, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 034/2017, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada na produção e organização dos eventos que ocorrerão no período
de junho a julho de 2017. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.
diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal
de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 36483503 e Fax nº (71) 3648-3502. Dias d’Ávila, 06 de junho de 2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

A Secretaria Municipal de Educação de Filadélfia-BA, comunica aos interessados que realizará a Chamada Pública presencial, para credenciamento de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações em sessão pública para o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura
familiar, conforme especificação contida nesse Edital. A entrega de documentos acontecerá no dia 21/06/2017, no
setor de licitações, da Prefeitura Municipal de Filadélfia-BA, situado na Av. ACM, nº 267, Filadélfia-BA. na ocasião serão
recebidas as propostas e documentos de habilitação nos termos do edital e seus anexos que poderá ser adquirido no
setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00, ficando os interessados cientificados que todos os
atos deste chamamento serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no link http://www.impublicacoes.
org/pm_filadelfia/. Imprensa oficial. Filadélfia-BA, 06/06/2017. Adecy Batista da Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
CNPJ N: 13.784.384/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04-TP/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017

LUIZ SERPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO(BA)

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – PA 053-2017 – PP026-2017 – O Pregoeiro do Município de Ponto
Novo(BA), comunica a população em geral e aos interessados que na publicação do Jornal a Tarde,
na Edição do dia 03 de junho de 2017, referente ao Aviso de Licitação Pública acima identiﬁcada,
onde se lê: A licitação ocorrerá no dia 15 de junho de 2017, leia-se: A licitação ocorrerá no dia 19 de
junho de 2017. Ponto Novo(BA), 06 de junho de 2017. EDSON REIS DE OLIVEIRAPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

PREGÃO PRESENCIAL N º 022/2017. Torna Público Que Irá Realizar A Licitação Na Modalidade De Pregão Presencial Nº 022/2017, Menor Preço Por Lote, Visando A Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação
De Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva E Fornecimento De Peças Originais/Genuinas, Para Veículos
Automotores Leves Para Atender A Demanda Das Secretarias Do Município De Tucano - Ba, cuja sessão será
realizada no dia 19/06/2017, às 14:30 horas. Edital e Anexos disponíveis gratuitamente e impressos, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, à Av. Antônio Carlos Magalhães, 184 - Tucano/Ba, CEP 48790-000. telefone
(75) 3272-2181. Tucano/Ba, 06 de Junho de 2017. Bruno Luis Lima de Brito - Pregoeiro Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N º 032/2017. Torna público que irá realizar a Licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 032/2017, Menor Preço Por Lote, Visando Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De
Serviços De Manutenção E Conservação De Jardins E Áreas Verdes Para Atender As Necessidades Da Secretaria
De Obras E Serviços Públicos Do Município De Tucano-Ba, Cuja Sessão Será Realizada No Dia 19/06/2017, Às
16:30 Horas. Edital E Anexos Disponíveis Gratuitamente E Impressos, Na Sala De Licitações Da Prefeitura Municipal, À Av. Antônio Carlos Magalhães, 184 - Tucano/Ba, Cep 48790-000. Telefone (75) 3272-2181. Tucano/Ba,
06 de Junho de 2017. Bruno Luis Lima de Brito - Pregoeiro Municipal

ciais, ele teria utilizado armas
muitosimples, comomartelo
e faca de cozinha, artefatos
muito diferentes se comparados com os dos ataques terroristas organizados.
A polícia francesa isolou a
região em volta da catedral de
Notre Dame, localizada no
centro de Paris, e orientou a
população para evitar a região. Logo após o ataque, era
possível ver inúmeros carros
de polícia e agentes nos arredores da catedral, que permaneceuisoladaatéqueficou
claro que não haveria mais
riscos à população local.
No momento do ataque havia cerca de 900 pessoas dentro da catedral. Elas foram
orientadas a permanecer lá
dentro até que fossem revistadas e liberadas pela polícia.
Muitos turistas enviaram fotos do interior da catedral
mostrandoquetodosestavam
seguros e também de braços
erguidos, seguindo orientação da polícia francesa.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL torna
público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a
seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 084/2017 –
PROCESSO Nº 798/2017 – SEMGE, cujo objeto é a elaboração de
registro de preços de artigos de escritório (papéis, etiquetas e
bobinas), com recebimento das propostas a partir das 08h do dia
26/06/2017; abertura no dia 27/06/2017, às 09h, e início da
disputa no dia 27/06/2017, às 10h (horário de Brasília). O edital do
Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados para
acesso no site: www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 05 de junho de
2017. Ailsen Cumming Amicucci – Presidente.

O Município de Maragojipe avisa que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2017.
Objeto: contratação de empresa para a execução de obras e serviços de reforma e ampliação do
Estádio Municipal na sede do Município de Maragojipe, conforme Contrato nº1028391-58/2015/
MESPORTES. Lei nº 8.666/93 e 123/06. Sessão: 22/06/2017, às 14:00 hs. Tipo Menor Preço Global.
Edital disponível em: http://maragogipe.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo/-/-/-/2017/0/497.
Informações e Sessão no Setor de Licitações, sito à Rua Geny de Morais, nº 26, Centro - Maragojipe
- BA, das 8:00 às 12:00hs. Em 06/06/2017. Valnicio Armede Ribeiro - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-FMS/BA.
O MUNICIPIO DE IBOTIRAMA, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna público, para conhecimento
dos interessados, que a licitação nº 003/2017-FMS/BA, na modalidade Pregão Presencial cujo o objeto é a
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assistência a saúde, interessadas
em participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde no Municipio de Ibotirama, na realização de
ações de promoção e prevenção à saúde e de procedimentos com finalidade diagnóstica, clínicos e cirúrgicos,
realizados em unidades ambulatoriais, foi revogada por interesse da Administração Pública, com base no art.
49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Ademilton Mendonça Santos - Secretário Municipal de Saúde.

