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Zelensky é
ovacionado
no Festival
de Cannes

CONFLITO Mudança de postura dos finlandeses foi provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia

Parlamento da Finlândia aprova
candidatura para aderir à Otan

FRANCE PRESSE
Cannes

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / AFP

AGÊNCIA BRASIL
Helsinque

O Parlamento da Finlândia
aprovou por maioria esmagadora, ontem, uma proposta para solicitar a adesão do
país à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) em uma mudança
política histórica provocada
pela invasão da Ucrânia pela
Rússia. As informações são
da Agência Reuters.
O presidente finlandês,
Sauli Niinisto, e o governo
decidiram oficialmente no
último domingo que a Finlândia iria se candidatar à
adesão, mas a decisão estava
pendente da aprovação do
Parlamento.
Dos 200 parlamentares,
188 votaram a favor e oito
contrários ao pedido, disse o
presidente do Parlamento,
Matti Vanhanen.
O ministro das Relações
Exteriores do país, Pekka
Haavisto, disse que a decisão
não era motivo para comemorar porque "há guerra na
Europa".
"A adesão da Finlândia à
Otan não mudará nosso
pensamento básico de que
sempre buscaremos soluções pacíficas e somos uma
nação amante da paz que
buscará, antes de tudo, soluções diplomáticas para ca-

RÚSSIA DOMINA
SIDERÚRGICA

Ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, assina petição de adesão à OTAN

A Rússia anunciou ontem
a rendição de 265
soldados ucranianos
entrincheirados na
siderúrgica de Azovstal,
último reduto de
resistência na cidade
portuária de Mariupol, e
se prepara para "uma
operação militar de
longo prazo", segundo o
Ministério da Defesa da
Ucrânia. Moscou afirma
desde abril que controla
a cidade portuária
estratégica, após um
cerco de várias semanas.
Centenas de soldados
ucranianos, porém,
permaneciam
entrincheirados em
túneis subterrâneos sob o
complexo industrial de
Azovstal, cercado pelas
tropas russas

da conflito", disse ele durante o debate.
Os opositores ao pedido
incluíram alguns legisladores da Aliança de Esquerda,
parte da coalizão de cinco
partidos da Finlândia, entre
eles Markus Mustajarvi, que
contestou a decisão com
uma contraproposta que

do os pareceres de 10 comitês (parlamentares), o
comitê de Relações Exteriores concorda com o governo que a Finlândia deveria
se candidatar à adesão à
Otan. Esta decisão é unânime", disse o presidente
do colegiado, Jussi Halla-aho, aos repórteres.

também foi à votação.
"Nossa fronteira se tornaria a fronteira entre a aliança
militar e a Rússia. Novas tensões não seriam um risco
somente durante o processo
de candidatura, mas uma
nova e permanente condição de nossa política externa e de segurança", disse.

No início da terça-feira, o
comitê de Relações Exteriores do Parlamento decidiu
juntar-se à liderança do Estado para propor à Casa que
o país nórdico se candidatasse à adesão.
"Tendo ouvido um número muito grande de especialistas e tendo recebi-

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi ovacionado ontem após mensagem de vídeo na cerimônia inaugural do 75º Festival
de Cinema de Cannes por
uma mensagem em vídeo,
pedindo apoio a seu país
diante da invasão russa.
"Como naquela época, hoje está sendo travada uma
batalha pela liberdade", disse Zelesnky a um público repleto de estrelas do cinema,
em alusão ao primeiro Festival de Cannes, realizado
nesta cidade do sudeste da
França em 1946, um ano
apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial.

“O Grande Ditador"

Em um discurso com várias
referências cinematográficas, o presidente ucraniano
mencionou Charles Chaplin
e seu filme "O Grande Ditador", uma sátira ao nazismo e a Adolf Hitler.
"Precisamos de um novo
Chaplin para mostrar que o
cinema não fica em silêncio", disse Zelensky. "O cinema vai ficar calado ou vai
levantar sua voz? O cinema
pode ficar de fora disso?",
acrescentou.
"O ódio acabará desaparecendo, os ditadores morrerão", continuou. Após o
discurso, o público se levantou para aplaudi-lo.
KCNA / AFP

PANDEMIA

Coreia do Norte mobiliza
Exército para combater a Covid
AGÊNCIA BRASIL
Seul

A Coreia do Norte mobilizou
seus militares para distribuir medicamentos contra a
Covid-19 e enviou mais de 10
mil profissionais de saúde
para ajudar a rastrear pacientes em potencial enquanto luta contra uma onda de coronavírus, disse a
mídia estatal KCNA ontem.
As informações são da Agência Reuters.
O país isolado está enfrentando seu primeiro surto reconhecido de Covid-19, confirmado nasemanapassada,
alimentando preocupações

com uma grande crise devido à falta de vacinas e infraestrutura médica adequada.
A sede de prevenção de
epidemias registrou mais
269.510 pessoas com febre,
elevando o total para 1,48
milhão, enquanto o número
de mortos aumentou de seis
para 56 na noite de segunda-feira, disse a KCNA, sem
especificar quantas pessoas
testaram positivo para a Covid-19.
O país não iniciou as vacinações em massa e tem capacidade de teste limitada,
levantando apreensão de
que pode ser difícil avaliar o

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
TOMADA DE PREÇOS 03/22. Menor valor global. Objeto: conclusão de parcela remanescente de obra de cheque pró-infância
tipo B, convênio 702241 FNDE. Dia 02/06/22 às 9:30h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200 ou
e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/Ba, 17/05/22. Jackson Aloan S. Marques. Presidente da COPEL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os sócios fundadores com direito a voto para Assembleia Geral Extraordinária do Lar da Criança, localizada
na Rua Arthur D’Almeida Couto, 72 Vila Laura. No dia 20/05/22, às 14:00h primeira convocação e às 14:30h para a
segunda, com qualquer quantidade de sócios presente. Com objetivo de corrigir a Art. 56.°. Reformar i Estatuto e o
que ocorrer, comitantimente com a Eleição da Diretoria conforme Edital Publicado no Jornal A Tarde em 05/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

PREGÃO PRESENCIAL SRP 19/22. Objeto: aquisições de medicamentos extrabásicos, através do maior
percentual de desconto sobre a tabela ABC Farma. Menor preço por item. Dia 30/05/22 às 9h. //////////
PREGÃO PRESENCIAL SRP 20/22. Objeto: confecção e instalação de cobertura em lona PVC, policarbonato
e laminado de PVC blackout. Menor preço global. Dia 30/05/22 às 15h. Informações: na CPL, Rua Lafayete
Coutinho, s/n. Site: www.irece.ba.gov.br. Irecê/Ba, 18/05/22. Carla Cristiane R. Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA

CNPJ N: 13.913.371/0001-06
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 010/2022 - SRP

Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2022, Tipo: Menor Preço, Sessão Prevista Para: dia 30/05/2022, as 09h00min.
Objeto: registro de preços para eventual aquisição de forma parcelada de uniformes esportivos padronizados, para
suprir as necessidades do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer de Mirangaba, Bahia. Os interessados terão
acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no setor de licitações com a CPL, Av. Jonas Carvalho,
125, centro, CEP -44.745-000 - Mirangaba-Bahia, das 8:00 às 12:00 horas, pelo telefone 3630-2113, pelo e-mail
pmmlicitacao2021@gmail.com e/ou no portal da transparência através do link: https://www.mirangaba.ba.gov.br/site/
editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Construção de 01 (uma) Escola
de 12 (doze) salas com Quadra Cober ta na Sede do Município, conforme especificações do Edital.
Tipo: menor preço Global. Data de aber tura: 21/06/2022, às 08:30h. Local: Praça Napoleão Ferraz,
nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia. Informações no Fone: 77 - 3437-2939 e e-mail:
licitacoes.belocampoba@gmail.com. Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: https://www.
belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022 - Torna-se público a Licitação, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 004/2022.
Recebimento Das Propostas: 09:00 horas do dia 19/05/2022 até às 09:00 horas do dia 31/05/2022. Abertura
e Julgamento das Propostas: Das 09:00 às 10:00 horas do dia 31/05/2022. Sessão: às 10:00 horas do dia
31/05/2022. Referência de Tempo: horário de Brasília (DF). Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.
bll.org.br. Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
terceirizados de natureza contínua, na área de apoio administrativo e atividades auxiliares e continuadas, por meio
de execução indireta, em regime de horas trabalhadas com fornecimento de mão-de-obra em atendimento às
necessidades de diversas Secretarias deste Município. Edital no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.
org.br. E-mail: licitawagner01@gmail.com. CPL, 18 de maio de 2022. Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.

quanto a doença está se espalhando e verificar o número de casos confirmados
e mortes.
"Os números não são confiáveis, mas o grande número de pessoas com febre é
preocupante", disse Lee
Jae-gap, professor de doenças infecciosas da Escola de
Medicina da Universidade
Hallym, da Coreia do Sul.
Segundo ele, a contagem
de mortes deve aumentar
com o tempo, mas Pyongyang pode ficar tentada a
manter baixos os números
que divulga publicamente
para evitar uma crise política.

Os militares vão distribuir medicamentos contra a Covid-19 para a população

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA

CNPJ N: 16.434.292/0001-00
AVISO PUBLICAÇÃO – PE-002/2022
Torna-se público que no dia 01/06/2022, às 09h30min.Fará realizar a PREGÃO ELETRÔNICO nº PE-002/2022,
objetivando a Aquisição de automóvel 0 km destinado ao atendimento as unidades básicas de saúde Anizia Domingas
e Hilda Cerqueira de Oliveira neste município. Demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário
próprio (www.apuarema.ba.io.org.br). Ricardo Wilton Eliodorio da Silva- Presidente Copel. Apuarema/BA, 17 de maio
de 2022. Ricardo Wilton Eliodorio da Silva Presidente Copel

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

CREDENCIAMENTO 04/22. PA 143/22. Objeto: prestação de serviços em regime mensal/horas de caminhões,
equipamentos e maquinas pesadas com operador para atendimento as demandas do municipio. Recebimento de
documentação: a partir das 9h, 18/05/22. Local: sede, rua Dr. Mário Dourado, 16 – 1º andar ou e-mail: licitacao@
joaodourado.ba.gov.br. Informações/Edital: http://www.joaodourado.ba.gov.br/licitacoes. Demais atos: Diário Oficial.
João Dourado/Ba, 16 de maio de 2022. Diego Cardoso Dourado. Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2022 – Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em
blocos de concreto intertravados a ser realizada no Povoado Cajueiro, zona rural do Município de Cocos-BA, conforme
convênio nº 448/2022, firmado entre o Município de Cocos-BA e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia – CONDER, Data de abertura: 03/06/2022, às 08h00m, setor de licitações. Informações na Prefeitura, telefone
77 3489-1041. Edital no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos-Ba, 17/05/2022. Anizio Veiga Filho
– Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
A PM de São Miguel das Matas torna público o PE nº 015/2022, tipo Menor Preço por Lote. Início do acolhimento
de propostas: às 08:00 h, do dia 18/05/2022, abertura das propostas: às 08:01 h do dia 30/05/2022, data e
a hora da disputa: às 10:00 h do dia 30/05/2022. Sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Contratação de empresa na área de informática, locação de software de gestão pública, sem limitação de usuários,
incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção mensal que venha a garantir as
alterações legais que exigem na legislação vigente, que norteiam a gestão pública.
O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https:// www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://
www.saomigueldasmatas.ba.gov.br, Informações (75) 3676-2141. São Miguel das Matas, BA, 17/05/2022. Florizete Pereira Lopes dos Santos- Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – Nº 025/2022
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 31/05/2022 às 10h00min PE
025/2022, PA 100/2022. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de
empresas especializada na confecção de Próteses Dentária, em atendimento às necessidades
da Secretaria de Saúde do Município de Itagibá-BA. Através da plataforma: www.bnc.org.br.
Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 18/05/2022 –
Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM MACEDO COSTA, designada pela Portaria nº 001/2022 torna pública a realização
da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. OBJETO: Contratação de Empresa para execução de
obras e serviços de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA BAHIA – BA DIA: 02/06/2022. HORÁRIO: 08h30. LOCAL: Salão da Câmara Municipal. Edital
e projetos disponíveis em: https://www.dommacedocosta.ba.gov.br/site/editais ou e-mail:
copel.dommacedocosta@gmail.com. Dom Macedo Costa – BA, em 18/05/2022. Leonardo
de Jesus Santos - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2022 A Comissão Permanente de Licitação do Município de
Serrolândia – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que
as 09:00hs do dia 02 de junho de 2022, acontecerá a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 008/2022, tendo
como objeto a contratação de empresa especializada para pavimentação com drenagem superficial em diversas ruas
da sede do Município de Serrolândia-BA, conforme Termo Aditivo ao Convênio nº 467/2022-CONDER, de acordo com
Projeto Básico em Anexo I deste Edital. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos, na
sede da Prefeitura Municipal localizada na Praça Manoel Novaes, nº 99, ou pelo telefone: (74) 3631-2733 e/ou e-mail:
copelserrol@hotmail.com. Serrolândia – BA, 18 de abril de 2022. Lucivalda Santos Pinho Jordão Presidente da COPEL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 A Comissão Permanente de Licitação do Município de
Serrolândia – Estado da Bahia, torna público através de sua Pregoeira que às 09:00h do dia 31 de maio de 2022,
acontecerá a Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, a qual tem como objetivo a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de decoração e ornamentação dos festejos tradicionais juninos do “Arraiá do
Licurí de 2022, com tema: 24º Arraiá du Licuri, “ENTRE CONTOS E ENCONTROS, FLORECEMOS NO FORRÓ!!”, a fim
de atender as necessidades da Prefeitura Municipal Serrolândia – BA, conforme especificações no Edital e seus anexos,
informações Na sede da prefeitura localizado a Praça Manoel Novaes, nº 99, ou pelo telefone: (74) 3631-2733, e-mail:
copelserrol@hotmail.com. Serrolândia – BA, 18 de maio de 2022. Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2022 O Município
de Juazeiro-BA comunica aos interessados que se realizará no dia 03 de junho de 2022, às 09h00 (Horário de
Brasília) licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022, tendo por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia relativos à reforma e ampliação da Praça Tiradentes, na Rua Professora Carmem
Costa, Bairro Vila Tiradentes, na sede do Município de Juazeiro/BA, de acordo com as especificações contidas no
Edital, anexos e Termo de Compromisso nº 0352684-09/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, Processo nº
2648.0352684-09/2011. Os interessados poderão obter informações, o Edital e Anexos devidamente atualizados e
seus anexos através do site: https://doem.org.br/ba/juazeiro/editais. Maiores informações através do e-mail: licitacao@
juazeiro.ba.gov.br e ou telefone (074) 3612-3675. Juazeiro-BA 18 de maio de 2022. Anderson Roberto Torres Freire
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

MANDADO DE CITAÇÃO
O presidente da Comissão de processo administrativo disciplinar constituído pela Portaria n° 2592/2018, do Secretário
da Educação do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com base no art. 204, 209 e seguintes da Lei Estatual
6.677/94, vem pelo presente promover a CITAÇÃO POR EDITAL do servidor público estadual Alex Ribeiro da Silva,
matrícula n° 113651497, para que através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa inicial e
indicar as provas que pretende produzir, em virtude de indícios de descumprimento do dever de assiduidade, pelo
cômputo de faltas injustificadas, no período de 01/02/2017 até 31/11/2017, conduta que se comprovada, caracteriza
violação aos deveres funcionais previstos no art. 175, incisos I, II, III, IX e X art. 176, incisos VII, X e XVI, bem
como art. 198, podendo sofrer as consequências dispostas nos artigos 197, 197 todos da Lei Estadual 6677/94.
Pessoalmente ou por seu defensor, poderá ter vistas dos autos do processo administrativo disciplinar n°00069333/2018 (006.0419.2021.0037403-85), junto ao Núcleo Territorial de Educação – NTE 26, localizado à rua Bela Visa do
Cabral, n° 34, Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.000-990, onde poderão ser obtidos quaisquer esclarecimentos relativos
ao processo e onde serão praticados todos os atos processuais.
Maria Cristina Pereira de Oliveira
Presidente da Comissão

SEC

