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REVOLTA O grupo extremista
reivindicou o atentado que matou 33

Milhares de
afegãos xiitas
protestam
contra o EI
HOSHANG HASHIMI
France Presse, Afeganistão

Milhares de xiitas se manifestaram ontem contra o
grupo Estado Islâmico (EI)
em Herat, no oeste do Afeganistão, depois que a organização extremista reivindicou o atentado da véspera.
O ataque de ontem deixou
33 mortos em uma mesquita
da localidade.
“Um ataque dos combatentes do EI em uma mesquita de Herat deixou cerca
de 50 mortos e 80 feridos
xiitas”, afirmou o Amaq, ór-

gão de propaganda do grupo
extremista sunita, inflando
o balanço de vítimas divulgado pelas autoridades (33
mortos e 66 feridos).
Cerca de cinco mil pessoas
gritaram palavras de ordem
contra o EI em Herat, como
“Exigimos justiça”, “Morte
ao Daesh (acrônimo do EI
em árabe)” e “Basta de fundamentalistas”.
A manifestação foi realizada perto da mesquita, cenário do ataque. Depois, a
multidão seguiu para o cemitério local, levando os caixões das vítimas.

Agentes de segurança
observam manifestantes

“Se o governo não faz nada, vamos nos vingar por
conta própria”, declarou um
dos presentes, fazendo uma
ameaça que se repetia na
multidão.
Por medo de um novo ataque, os habitantes optaram
por fazer os próprios controles e revistas.
As 33 pessoas morreram
na terça-feira, no atentado
suicida dentro da mesquita
xiita de Herat, um dia após
um ataque contra a embaixada do Iraque em Cabul.
A ação foi reivindicada pelo EI apenas ontem. Há um

ano, o grupo atacou em várias ocasiões grupos e mesquitas xiitas, minoria no
Afeganistão.
Inicialmente considerados os principais suspeitos,
os talibãs negaram, em sua
conta no Twitter e em uma
mensagem de WhatsApp enviada à AFP, qualquer responsabilidade no ato.
De acordo com a polícia,
dois terroristas foram os autores do ataque – um deles
com um colete explosivo,
que o detonou, enquanto o
outro estava armado. Os dois
morreram na ação.

Em nota, o governo afegão
condenou o atentado de Herat e chamou “os afegãos e os
responsáveis religiosos a se
rebelarem, unidos, contra a
barbárie dos terroristas”.
Segundo um analista afegão com base em Cabul, “este ataque demonstrou que o
EI é uma verdadeira ameaça
no Afeganistão”.
Essas ofensivas também
ocorrem em um momento
em que o EI retrocede no
Iraque e na Síria.
O grupo sunita apareceu
no leste do Afeganistão com
o objetivo de fundar o “emi-

rado de Khorasan”, antigo
nome da região, no início de
2015. Agora, avança para o
norte do país, apesar dos ataques aéreos americanos
contra suas posições.
A comunidade xiita tem
sido alvo de inúmeros ataques no último ano tanto
por parte do EI quanto dos
talibãs. Na semana passada,
um homem-bomba matou
26 pessoas e feriu 40 em Cabul, em um atentado reivindicado pelos talibãs.
Esse grupo reivindicou
violentos atentados no coração de Cabul no último
ano. O primeiro deles, em 23
de julho de 2016, deixou 84
mortos e 300 feridos entre a
minoria xiita afegã.

Autores assumem

Os talibãs assumiram ontem a autoria de um atentado com carro-bomba contra um comboio da Otan perto de Kandahar, no sul do
Afeganistão, que matou ao
menos dois soldados americanos, segundo o Pentágono.
Já o Estado Islâmico I reivindicou a maioria dos atentados contra os xiitas no Afeganistão, incluindo o ataque
de segunda-feira contra a
embaixada do Iraque em Cabul, no qual morreram duas
pessoas.

ESTADOS UNIDOS

FOME NO MUNDO

Trump participou de comunicado

Cientistas criam alimento
a partir de eletricidade

LUIZ SERPA
A TARDE SP

A Casa Branca confirmou
que o presidente Trump teve
participação na produção de
comunicado divulgado pela
imprensa afirmando que
Donald Trump Jr. participou
dereuniãocomrepresentantes russos, mas negando
qualquer conluio para prejudicar a campanha de Hillary Clinton na eleição presidencial do ano passado.
Na terça-feira, a secretária
de imprensa da Casa Branca,
Sarah Huckabee Sanders,
afirmou que o comunicado
divulgado
por
Donald

Trump Jr. era verdadeiro e
que o presidente havia apenas dado sugestões e apoiado seu filho como qualquer
pai faria, e negou que ele
tenha redigido o texto.
A informação inicial divulgada em comunicado
afirmava que o encontro entre Trump Jr. e representantes russos tinha como objetivo debater a adoção de
crianças russas. Em seguida,
surgiu a informação de que
Trump Jr. decidiu marcar a
reunião após ser informado
de que os russos teriam informações que poderiam
prejudicar a campanha da
candidata democrata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREGÃO ELETRÔNICO 03/17. Objeto: aquisição de equipamentos hospitalares. Dia 15/08/17 às
10:30 horas. Edital no www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação 682383, informações na sede, Pç. 10
de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 73 35372125, email: licitação@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba,
03/08/17. Edson Levi Ramos Meira. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

CNPJ N: 15.088.800/0001-83
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 050-2017-PPA Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que remarca a abertura do Pregão Presencial nº Nº0502017-PP, para o dia 15 de agosto de 2017 às 09:00 horas, O edital retificado estará disponível na sede da Administratação a partir de 04 de agosto de 2017, objetivando a Contratação de Empresa do Ramo Para o Fornecimento de
Equipamentos Hospitalares e Odontológicos Para Manutenção das Unidades de Saúde da Familia do Município de Rio
Real Bahia. Rio Real -BA, 03 de agosto de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº P.A. nº 159/2017. Modalidade Pregão Presencial nº 026/2017 para Registro de Preços - Licitação nº 159/2017. Tipo: Menor Preço Global por lote.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais permanentes, mobiliários móveis e utensílios
em geral para servir as Secretarias do Município de Ituberá. Sessão de Abertura: 16/08/2017, às 09:00 horas. Local: Unidade
Administrativa, situada na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na
cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100. Informações e/ou retirada do edital: das 08h00min às 13h00min horas, na Unidade
Administrativa. Contatos: Vadilson Teles, Tel. 0XX73 - 3256-8100, Ituberá, 31 de julho de 2017. VADILSON TELES SANTOS-Portaria nº 08 de 21 de fevereiro 2017-Pregoeiro.

EMPRESA EDITORA A TARDE S/A
CNPJ: 15.111.297/0001-30
NIRE: 29 3 0000224-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Editora A TARDE S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 17:00 horas, no dia 15 de agosto
de 2017 na Rua da Alfandega, 91/206, Centro, CEP: 20070-003 - Rio de Janeiro/RJ., a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação, Alteração da Seção III em seus Artigos 22 a 28 e Consolidação do Estatuto Social 2 - O que ocorrer de interesse da Sociedade
Salvador, 01 de agosto de 2017
Renato Simões

Na troca de e-mails realizada antes da reunião, fica
explícito que os russos queriam ajudar a campanha de
Trump e que a advogada Na-

ADVOGADO OPINA
Para Richard Painter,
advogado da Casa Branca
durante a gestão de
George W. Bush, a
participação do
presidente na produção
do comunicado pode ser
obstrução de justiça

talia Veselnitskaya poderia
fornecer informações sobre
a candidata Hillary Clinton.
A Casa Branca nega que
Trump soubesse da reunião,
mesmo que ele estivesse no
edifício no dia do encontro.
Para Richard Painter, advogado da Casa Branca durante a gestão de George W.
Bush, a participação do presidente pode ser considerada obstrução de justiça. “Você coloca uma testemunha
dentro de uma história falsa.
Issoocolocasobgrandepressão para mentir sob juramento para ser consistente
com a história. Acho que isso
é obstrução de justiça”.

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Um grupo de cientistas finlandeses conseguiu criar comida a partir de eletricidade.
Os pesquisadores criaram
uma espécie de pó, rico em
proteínas e carboidratos, e
não alimentos tradicionais,
como frutas ou legumes,
mas os resultados, apesar de
iniciais, são positivos.
Para chegar ao resultado,
os cientistas misturaram
água, dióxido de carbono (o
popular CO2) e um tipo de
bactéria, e em seguida passaram uma corrente elétrica
capaz de misturar os elementos. A fórmula resulta

em um suplemento alimentar rico em nutrientes e produzido a um custo relativamente baixo. Acredita-se
que a pesquisa pode desenvolver métodos para erradicar a fome no mundo. Hoje,
uma em cada nove pessoas
sofrem com esse mal, segundo a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
Os cientistas são do projeto Food from Electricity, e,
de acordo com comunicado
da Universidade Politécnica
de Lappeenranta, os especialistas têm a meta de criar um
processo 10 vezes mais eficiente em termos de energia
que os métodos atuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

CNPJ N: 13.825.484/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017/SRP
A pregoeira realizará licitação em 16/08/2017 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação:
682452. Seleção das melhores Propostas de Preço, com limite máximo de valor, visando a eventual aquisição de materiais de informática para atender as necessidades dos diversos órgãos e secretarias municipais, mediante Sistema
de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do
Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 02/17. Inexigibilidade 75/17. Torna público que
foi prorrogado o período para recebimento das propostas até o dia 28/11/17, sendo também fixadas,
para as seguintes datas, as próximas sessões de abertura dos envelopes, a partir das 9h: 10 de agosto,
29 de agosto, 27 de setembro, 27 de outubro e 28 de novembro de 2017. Edital de 8 as 12h, na CPL,
Pç. Belarmino J. Rodrigues, s/n, Uauá/BA. 01/08/17. Max Denys Alves da Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ-BA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação de Curaçá/BA, in fine, no uso de suas atribuições legais
torna público que a Concorrência n°001/2017, Processo Administrativo 191/2017, objeto: A
presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de
publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham
por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de
competência da Assessoria de Comunicação da Prefeitura. Sessão dia 31 de julho de 2017 às
10:00h, foi DESERTA. Raimundo Alves de Lira Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
PP SRP 29/17. Objeto: Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos. Dia 15/08/17, às
9h. Menor Preço por Lote. Informações e Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Márcio de
Oliveira Gurgel. Pregoeiro.

AVISO DE EDITAL –
NOVA DATA DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2017 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PROTEÇÃO PARA ODORIZADORES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COMPANHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL, PELO PRAZO
DE 12 (DOZE) MESES. Nova data de abertura: 14 de agosto de 2017, às 09:30 horas.
Aquisição: O edital pode ser adquirido gratuitamente através do site www.bahiagas.com.br
ou mediante pagamento de R$ 100,00 (cem reais), na Avenida Professor Magalhães Neto,
1838, Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP: 41.810-011, de 9 às 11 e de 14 às 17
horas. Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Carina Caldas Quintão Albino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a
licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote,
tendo como objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais,
escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para manutenção das Secretarias
Municipais deste município, que será realizada no dia 16 de agosto de 2017, às 8:30 h, na sala de
Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura
das 8:00 às 12:00 h, pelo telefone 77 3698-1108. Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU-BA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivana Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóvies, Títulos e Documentos e de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Lauro de Freitas - Bahia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, em cumprimento ao
disposto no artigo 26, da Lei nº 9.514/1997, e a requerimento do credor BANCO BRADESCO MÚLTIPLO, por
cessão de crédito havida do HSBC BANL BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO, que fica intimado a Sra. WANDA
AMARAL FERREIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 263.007.375-00, brasilieira, solteira, secretária, a comparecer
a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Santos Dumont, n°4.487, Shopping Passeio
Norte, Lojas 144/150, Estrada do Coco, Lauro de Freitas - BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no
prazo improrrogável de 15 (Quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente, para fins de
cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de financiamento imbobiliário, garantindo por
alienação fiduciária, firmado com a BANCO BRADESCO S/A, registrado sob n° R.01 e R.02, da Matricula
26.338 RG, referente ao imóvel designado pelo Apartamento de número 307, da porta 40793.00914.M307
de Inscrição Municipal da Etapa 2, Vita Morada Clube, Torre Maré Vita, integrante do CONDOMÍNIO VITA,
com direito vaga de estacionamento autônoma descoberta, n° 137, localizado no pavimento térreo, Situado
na Rua Francisco das Mercês, n° 914, em Lauro de Freitas - BA, onde deverá efetuar a purgação do débito,
sujeito à atualização monetária, juros de mora e demais encargos que se vecerem no prazo desta intimação,
até a data do efevito pagamento, além das despesas de cobrança. FICA também cientificado de que o não
cumprimento das obrigações acima, no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do
imovel em favor do Credor Fiduciário BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei
n° 9.514/1997, inicialmente aludida. Este EDITAL, será publicado por 03 (três) vezes consecutivas em jornal
de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade. Dado e passado neste Município
e Comarca de Lauro de Freitas - BA, no Cartório de Regsitro de Imóveis, em 11 de Julho de 2017. A Oficial,
Ivania Maria Mesquita Rodrigues:

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato do Contrato n°425/2017-PP PA nº042/17 Contratante: Prefeitura Municipal de Pindobaçu, Contratado: Jovem Car Veículos Peças e Serviços Ltda Objeto: Aquisição de veículos
Saveiro 0 Km, para a Sec. de Administração – Valor R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e
quinhentos reais) – Prazo de entrega: 15 dias. Dotação orçamentária: 2.005 / 4.4.90.52.00
/ 2.078 / 4490.52.00 / 0, Pindobaçu – BA, 26.07.2017. Hélio Palmeira de Carvalho, Prefeito
Municipal-Contratante, Jovem Car Veículos Peças e Serviços Ltda-Contratado
Extrato do Contrato n°424/2017-PP PA nº042/17 Contratante: Prefeitura Municipal de Pindobaçu Contratado: Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda Objeto: Aquisição
de veículos Ambulância 0 Km, para a Sec. de Saúde – Valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
– Prazo de entrega: 15 dias. Dotação orçamentária: 1.008 / 4490.52.00 / 2 / 14 / 23 - 2.055 /
4490.52.00 / 14. Pindobaçu – BA, 26.07.2017. Hélio Palmeira de Carvalho, Prefeito Municipal-Contratante, Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda-Contratado

AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 001/2017
SECRETARIA DA FAZENDA/ DESENBAHIA
Abertura: 30/08/2017, às 10:00hs. Objeto: Leilão de imóveis/online e presencial. Local da sessão: Rua Ivonne Silveira, nº 213, Doron, nesta Capital-BA,
auditório da Desenbahia. Os imóveis que não houverem licitante, voltarão a leilão
no dia 29/09/2017, às 10:00hs. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
através do site www.desenbahia.ba.gov.br ou www.centraldosleiloes.com.br.
Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail plsj10@hotmail.
com ou cpl@desenbahia.ba.gov.br, telefone (71)9.9113-1433/ 9.8611-8741
(75)9.8156-9257/ 9.8156-9257 – BA, 27/07/2017. Camila Brandi Schlaepfer
Sales – Pregoeira Oficial. Péricles Luciano Santos de Jesus – Leiloeiro(a) Oficial

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – S E C

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº002-/2017 – CRIAF/SEC
Abertura: 16/09/2017 às 10:00 hs. horário de Brasília. Objeto: contratação dos
serviços, sob demanda, de planejamento, organização, coordenação, execução
de evento institucional e patrocínios, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para o 5º Encontro Estudantil. Famílias: Local: Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC, situada na 5ª Avenida, Nº 550,
Plataforma II, Térreo, Sala 07, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador,
Bahia, Brasil, CEP: 41.745-000. site: www.comprasnet.ba.gov.br
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 12:00 e das
13:30 às 18:00 hs. ou pelo endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br.
Maiores esclarecimentos através dos telefones: (71)3115-8966. Salvador - BA,
02/08/2017 – Taiane Clarissa Coutinho Dias - Pregoeira Oficial.

SEC

