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TENSÃO De acordo com o serviço militar americano,
míssil seria de médio alcance e capaz de atingir o Alasca

Coreia do Norte
comemora êxito
em teste com míssil
LUIZ SERPA
A TARDE SP

O governo da Coreia do Norte afirmou ter realizado teste bem-sucedido com míssil
intercontinental na manhã
de ontem. Caso essa informação seja confirmada, Kim
Jong-Un estaria com armamento preparado para atacar terras americanas. De
acordo com informações do
serviço militar americano, o
míssil seria de médio alcance e seria capaz de atingir o
Alasca, mas não o restante
dos Estados Unidos.
A rede de TV estatal da
Coreia do Norte fez o anúncio do teste, afirmando que
Kim Jong-Un estava acompanhando de perto o resul-

tado. Disse ainda que o artefato atingiu uma altitude
de 2.802 km e voou por 933
km. Essa seria a maior altura
e o maior tempo de voo já
realizado por um míssil norte-coreano. De acordo com
oficiais japoneses e sul-coreanos, esses números estão
próximos dos avaliados por
eles.
Apesar do avanço na tecnologia dos mísseis norte-coreanos, muitos analistas ainda não acreditam que eles tenham desenvolvido uma arma que possa atingir o território americano. Também
não acreditam que a Coreia
do Norte tenha descoberto
como desenvolver a tecnologia necessária para que o armamento entre novamente

na atmosfera terrestre, após
ter voado sobre ela.
De acordo com informações dos governos sul-coreanos e japonês, o míssil teria
caído na zona econômica exclusiva do Japão. Tóquio protestou veementemente contra o teste balístico e afirmou que foi uma clara violação das resoluções da ONU
que proíbem Pyongyang de
desenvolver tecnologia de
mísseis balísticos.
Este seria o 11º lançamento realizado pela Coreia do
Norte este ano e aconteceu
às vésperas do feriado de independência dos Estados
Unidos e pouco antes do encontro do G20, que acontece
em Hamburgo. Dias antes, o
presidente Trump havia se

Teste do míssil balístico intercontinental Hwasong-14 foi em local não revelado

encontrado com o presidente da Coreia do Sul, Moon
Jae-In, em Washington, e
conversado ao telefone com
o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro
japonês, Shinzo Abe. Eles teriam debatido o programa
nuclear norte-coreano.
Para Liu Jieyi, embaixador
chinês na ONU, se o mundo

falhar em encontrar uma
forma de controlar a tensão
na região da Coreia do Norte,
ela pode fugir do controle.
“A tensão está em um nível
muito alto. Se continuarem
a aumentar, cedo ou mais
tarde vai sair do controle e as
consequências serão desastrosas”, disse.
O presidente norte-ame-

ricano Donald Trump declarou que perdeu a paciência
com a Coreia do Norte e seu
programa nuclear.
“Juntos, estamos enfrentando a ameaça do inconsequente e brutal regime norte-coreano. O programa nuclear e de mísseis balísticos
desse regime exige uma resposta determinada”, disse.

VENEZUELA

VALE DO SILÍCIO

Oposição convoca plebiscito

Investidor se demite
após acusação de assédio

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

A Mesa de Unidade Democrática (MUD), que lidera a
oposição política contra o
presidente Nicolás Maduro
na Venezuela, anunciou a
realização de um plebiscito
no dia 16 de julho [domingo]
na tentativa de desmoralizar a Assembleia Constituinte, convocada pelo mandatário do país e que pode promover mudanças que garantam as sua manutenção no
poder.
No entanto, a consulta po-

pular ainda busca legitimidade junto ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que,
segundo a oposição, está cor-

GOVERNO ENFRENTA
PRESSÃO POPULAR
Maduro enfrenta forte
pressão desde 1º de abril,
quando os protestos
organizados pela
oposição se
intensificaram na
capital e outras cidades

PREFEITURA MUNICÍPAL DE SOBRADINHO/BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PAD nº. 069/2017. PP (SRP) nº. 039/2017. Objeto: O objeto da presente licitação consiste na contratação de
empresa destinada a instalação de todos os componentes da iluminação pública, da obra de extensão de rede,
conforme convênio firmado entre a Coelba e o município de Sobradinho-BA. Abertura: 17/07/2017 às 10h00min.
Local para aquisição do edital: Sede da Prefeitura, sito na Av. José Balbino de Souza, s/nº, Centro, Sobradinho-BA. Thaciana Carla Silva Mangabeira – Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PP SRP 38/17. Objeto: fornecimento de passagens de transportes rodoviário intermunicipal. Dia
19/07/17 às 9:30h. /// PP SRP 44/17. Objeto: aquisição de materiais hospitalares e odontológicos. Dia 20/07/17 as 9:30h. Edital no www.prefeituradejequie.com.br/protocolo/. Informações na
CPL Pç Duque de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às 12h. Tel. 73 35268000. Jequié/BA, 30/06/17.
Sibely da Silva Ribeiro. Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ 13.882.949/0001-04
A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiada
a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 18/07/2017 PP 081/2017 às 09:00h Obj: Prestação de serviços de locação de veículos
tipo caminhão e veiculo tipo van para atender a demanda das diversas secretarias deste município. O Edital completo
poderá ser obtido 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, 03/07/2017. Marileide Silva da Conceição - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
CNPJ N: 13.796.073/0001-83
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017/SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a publicação da
seguinte licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº. 029/2017/SRP, que tempo objeto aquisição parcelada
de materiais penso e outros insumos médico-hospitalares para atender à necessidade da Secretaria de Saúde do
Município de Aratuípe, no dia 18/07/2017 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, 04 de julho de 2017. LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

rompida pelo governo. O ato
foi nomeado “Hora Zero”.
O plebiscito, agendado para duas semanas antes da
reunião do governo que definirá os membros da Constituinte, foi oficializado na
segunda-feira, 3, pela MUD
em ato em que foi assinado
um “acordo nacional para a
Constituição”, que definirá
estratégias para em julho
em defesa da Carta Magna.
Ciente da convocatória,
Maduro disse em pronunciamento oficial que lamenta a posição de setores da
sociedade venezuelana que

insistem em “difamar o
país” e confirmou a eleição
dos constituintes.

Assembleia

Julio Borges, presidente da
Assembleia Nacional (AN),
disse a um jornal venezuelano que pedirá ao Parlamento (formado majoritariamente por opositores a
Maduro) que coloque em
marcha o “processo de consulta”. “Convocamos a população no dia 16 de julho a
escolher o futuro do país
num processo nacional de
decisão soberana”, disse.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CNPJ N: 13.894.894/0001-52
PREGÃO PRESENCIAL RP- Nº 043/2017
PMBN, TP, PP-RP nº.043/2017, P.A nº 111/2017, Lei nº. 8.666/1993, para futura e Eventual Aquisição de
Veículos 0 km destinados as diversas secretarias do Muni.de BN. no dia 14/07/2017, às 14:00 horas, local:
Sala de Licitações da PMBN-BA,interessados solicitar através do e-mail licitaboanova@gmail.com,demais atos
referentes ao certame no D.O do mun. BN-BA, no link https://io.org.br/ba/boanova/diarioOficial.BN-Ba,12 de
junho de 2017.Marisnaldo da Rocha Silva-Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ N: 15.088.800/0001-83
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração
Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital de Pregão Presencial nº. 0482017-PP, objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento contínuo, sob demanda da
administração, de hortifrutigranjeiros, para manutenção das secretarias de Assistência social e Saúde, Abertura
17/07/2017 às 09:00 horas, Rio Real -BA, 05 de julho de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 SRP
Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA.
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Data do Julgamento: Dia 20/07/2017, às 09:00h.
Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de 2ª a 6ª feiras, na Pça. Dr. Edgard Tupinambá,
s/n, Centro, Conceição do Almeida-Bahia. Conceição do Almeida-Bahia, 04/07/2017. Egberto de
Almeida Cardoso Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ

CNPJ N: 13.798.574/0001-07
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2017
O Prefeito do Município de Morpará, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA E ADJUDICA o Pregão
Presencial em epígrafe que teve como vencedora dos Lotes 01 e 02 a empresa LOCOMAX TRANSPORTE LTDAME, CNPJ: 17.420.778/0001-52, com menor preço por lote, sendo o Lote 01 com o valor total de R$ 557.339,64
(quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), Lote 02 com
o valor total de R$ 306.113,28 (trezentos e seis mil, cento e treze reais e vinte e oito centavos), referente ao
Processo Administrativo nº 057/2017, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação
de serviço de Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica e da rede Estadual de ensino do Município de
Morpará BA. Morpará 04 de julho de 2017. Sirley Novaes Barreto - Prefeito de Morpará.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA N.º 30800802.2017.GSSA.PP.0008.SESIFS
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada por
preço global, dos serviços de engenharia necessários à construção de portaria e do complexo esportivo, readequação no ginásio existente e reforma do prédio Sede do SESI em Feira de Santana.
Abertura: 26/07/2017 às 09h
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras do Sistema
FIEB: https://compras.fieb.org.br/default.aspx
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 05/07/2017
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA Nº 004/2017
CONTRATANTE: Município de Casa Nova – Bahia – CONTRATADA: MELO MOREIRA
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA; OBJETO: contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de engenharia civil relativos aos serviços de Construção do
Centro de Cultura de Multiuso com Auditório de capacidade para 900(novecentos) lugares;
Data da Homologação: 03/07/2017.WILKER OLIVEIRA TORRES.Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N° 290/2017
CONTRATANTE: Município de Casa Nova-BA, CONTRATADO: MELO MOREIRA
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA; OBJETO: contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de engenharia civil relativos aos serviços de Construção do
Centro de Cultura de Multiuso com Auditório de capacidade para 900(novecentos) lugares;
VALOR GLOBAL: R$ 1.522.797,62; Prazo de Execução: 08 meses; FORO: Comarca de
Casa Nova-BA, ASSINATURA: 03/07/2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/2017.O Município de Medeiros Neto – Bahia, por intermédio de sua
Pregoeira designada pela Portaria nº 002/2017, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará realizar no dia 17 de Julho de 2017, ás 10h00min, na forma do disposto na Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
licitação na modalidade Pregão Presencial que objetiva AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, FLORES
NATURAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS MATERNIDADE, PARA DIVERSAS
SECRETARIAS. O Edital estará disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Av. Oscar
Cardoso nº 135 - Centro – Medeiros Neto – BA, CEP 45.960-000, em dias úteis, das 08:00 às 13:30
horas. Fone: (73) 3296-1521 e e-mail: licitacaomedeirosneto.ba@gmail.com. Todos os demais atos
serão publicados no Diário Oficial do Município (DOEM) www.doem.org.br. Medeiros Neto – BA – 04 de
julho de 2017 – Danusa Sena Saldanha – Pregoeira Designada.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2017.O Município de Medeiros Neto – Bahia, por intermédio de sua
Pregoeira designada pela Portaria nº 002/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar no dia 14 de Julho de 2017, ás 9h00min, na forma do disposto na Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na
modalidade Pregão Presencial que objetiva FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS
COM ASSENTAMENTO. O Edital estará disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Av.
Oscar Cardoso nº 135 - Centro – Medeiros Neto – BA, CEP 45.960-000, em dias úteis, das 08:00 às
13:30 horas. Fone: (73) 3296-1521 e e-mail: licitacaomedeirosneto.ba@gmail.com. Todos os demais
atos serão publicados no Diário Oficial do Município (DOEM) www.doem.org.br. Medeiros Neto – BA –
04 de julho de 2017 – Danusa Sena Saldanha – Pregoeira Designada.

LUIZ SERPA
A TARDE SP

Dave McClure, um proeminente investir do Vale do Silício, pediu demissão da empresa em que era sócio após
várias mulheres terem prestado queixa contra seu comportamento inapropriado. Ele
se afastou da função de chefe
executivo da empresa 500
Startups e postou em seu blog
um pedido de desculpas.
O post fez com que a empresária Cheryl Sew Hoy fizesse uma acusação ainda

mais grave contra McClure.
“Estou pronta para contar minha parte da história sobre o
que Dave McClure fez comigo
três anos atrás. Não foi só inapropriado, foi assédio”, disse
em seu blog pessoal.
McClure ainda não se pronunciou sobre a acusação de
Cheryl. Sua demissão aconteceu uma semana após um
outro importante investidor
da região, Justin Caldbeck,
pedir demissão da empresa
em que trabalhava ao admitir que havia assediado inúmeras mulheres.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
CREDENCIAMENTO 09/17. Objeto: prestação de serviços na área de saúde do Município. Início do Recebimento
dos Documentos de Habilitação e Propostas: a partir do dia 10/07/17 na CPL, Pç Teotônio M. Dourado Filho, 01,
de 8 as 12h. Irecê/Ba 05/07/17. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017. A Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Salinas da Margarida publica a seguinte licitação: Contratação de empresa para realização de serviços
de Revitalização do Cemitério Municipal do Centro de Salinas da Margarida. DATA:20/07/2017.
HORA: 13H30MIN. Informações e Cópia do Edital através do e-mail: copel.salinasdamargarida@
gmail.com, pelo endereço www.salinasdamargarida.ba.gov.br ou pelo telefone (075) 3659-1061.
Salinas da Margarida-Ba, 05 de julho de 2017. Michelle Marinho de Amorim - Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ N: 16.234.429/0001-83
TOMADA DE PREÇO 06./2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017
O MUNICÍPIO DE ITABELA, através da sua Presidente da COPEL, torna público que no dia 20/07/2017, às
08h30min, no endereço, Av. Manoel Carneiro 327 Centro- Itabela/BA serão recebidas propostas relativas a
TOMADA DE PREÇO nº 06/2017, tendo como objeto a Contratação de empresa para reforma da praça do fórum
do Município de Itabela. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado nos horário de
08h00min às 12h00min. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.itabela.ba.io.org.br.
Itabela - BA 04 de Julho de 2017. GIONARA DE SOUZA PINHA SANTOS- Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
EXTRATO. Contrato Administrativo nº. 033/2013. Termo Aditivo 005/2017. Número do Contrato:
nº. 033/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Teolândia - BA. Contratada: EMBA-TTUR
EMPRESA BAIANA DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. Objeto do contrato: Contratação de
empresa para Prestar Serviços de locação de veículos para realizar o transporte de estudantes
do ensino fundamental e do ensino médio da Zona Rural para a Sede do Município. Fundamento
Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 Art.57. A partir da vigência do presente termo aditivo, em face da
necessidade verificada, se procederá ao acréscimo no prazo, de 03 de Julho de 2017 até 31 de
Dezembro de 2017, estendendo-se sua duração por 6 meses. Data da Assinatura: 20/06/2017.
Teolândia-Ba, 04 de Julho de 2017. Lázaro Andrade de Oliveira – Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017
A PM de Tremedal - 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 17/07/2017 às 11hrs, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial
nº 050/2017. OBJETO: Aquisição de eletrônicos e equipamentos hospitalares referente à Proposta da Emenda n°
11318.543000/1160-01 e aquisição de equipamentos hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Tremedal,
Bahia. Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação na sede da Prefeitura e no site: http://www.tremedal.ba.io.
org.br/transparencia/licitacoesNovo, Fone: (77) 3494-2100. Outros atos referentes a este processo serão publicados
exclusivamente no Diário Oficial do Município de Tremedal, disponível no site: www.tremedal.ba.io.org.br. Flórence de
Paula Campos Monteiro - Pregoeira Municipal. Tremedal, Bahia, em 05 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

CNPJ N: 13.825.484/0001-50
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2017
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada através do Decreto nº 049, de 24 de abril de 2017,
torna público aos interessados que realizará às 09:00h horário de Brasília-DF, do dia 25 de julho 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 Lei Federal nº 10.520/2002, no
Decreto nº 3.555/2000, Lei Federal nº 8.078/1990(Código de Defesa do Consumidor), Decreto Municipal nº
353/2006, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais correlatas
e ainda legislação complementar e princípios gerais de direito, para Contratação, em regime de empreitada
por preço global, de serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software de equipamentos
de tecnologia da informação, de forma continua, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal
de Amargosa, conforme especificações técnicas e condições de execução discriminadas neste Termo
de Referência e anexos, parte integrande do edital. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados
gratuitamente no site www.amargosa.ba.io.org.br.Amargosa/BA, 03 de julho de 2017. Carla Souza Oliveira,
Pregoeira Oficial
AVIDO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL S.R.P. Nº 025/2017
O Município de Amargosa comunica aos interessados que fará realizar no dia 24 de julho de 2017, às 15:00
hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro,
Amargosa - BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/
diariooficial, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de copiadoras e duplicadores digital, serviços
de manutenção em copiadoras, duplicadores e impressoras, e fornecimento de suprimentos de impressão
para a Prefeitura Municipal de Amargosa. Poderão ser solicitadas informações sobre esta licitação através
do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075) 3634-3977 no Horário das 08h00min às 12h00min
de segunda a sexta-feira. Amargosa - Ba, 04 de julho de 2017. CARLA SOUZA OLIVEIRA, Pregoeira Oficial

