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UCRÂNIA Segundo autoridades locais, cinco pessoas morreram e 13 ficaram
feridas no ataque à segunda maior cidade do país, próxima à fronteira russa

Novos bombardeios geram
comoção nas ruas de Kharkiv
Sergey Bobok / AFP

JERUSALÉM

Distúrbios continuam na
Esplanada das Mesquitas
FRANCE PRESSE
Jerusalém, Israel

Mais de 20 pessoas ficaram
feridas, ontem, em confrontos entre palestinos e israelenses dentro e ao redor da
Esplanada das Mesquitas de
Jerusalém, palco de confrontos violentos na sexta-feira.
A Esplanada das Mesquitas - também conhecida como o Monte do Templo pelos
judeus - está localizada na
Cidade Velha de Jerusalém
Oriental, uma área palestina
ocupada por Israel desde
1967.
Neste domingo, "centenas" de manifestantes palestinos começaram a recolher
pedras na esplanada antes
da chegada dos judeus que
podem visitar este local,
considerado o mais sagrado
do judaísmo, em determinados horários e sob certas

condições, conforme indicado pela polícia.
As forças de segurança israelenses entraram na Esplanada das Mesquitas para
"expulsar" esses manifestantes e "restaurar a ordem",
disse a polícia. Testemunhas
e socorristas indicam que
uma dúzia de palestinos ficaram feridos nesses distúrbios.
O Crescente Vermelho palestino informou 19 feridos
palestinos, cinco deles levados a hospitais locais, e afirmou que alguns deles foram
atingidos por balas de borracha.
Desde a captura e posterior anexação de Jerusalém
Oriental por Israel em 1967,
não reconhecida pela comunidade internacional, os judeus podem entrar na Esplanada em determinados
momentos, mas não rezar
nela.
Ahmad Gharabli / AFP

Bombeiros combatem focos de incêndio em prédios da segunda maior cidade ucraniana após os bombardeios

JOE STENSON
France Presse, Ucrânia

Atordoada no meio da rua,
Svitlana Peleligina olha para
as ruínas de seu prédio destruído pela última salva de
bombardeios em Kharkiv, a
segunda maior cidade da
Ucrânia. "A casa inteira tremeu", disse a mulher de 71
anos à AFP neste domingo
(17). "Aqui tudo começou a
queimar. Liguei para o corpo
de bombeiros. Eles disseram:
'Estamos a caminho, mas
também estamos sendo
bombardeados'", lembra ela.
Segundo as autoridades,
cinco pessoas morreram e 13
ficaram feridas no último
bombardeio em Kharkiv, a

PERU

Ex-presidente
Fujimori é
hospitalizado
novamente

apenas 21 quilômetros da
fronteira russa. Desde que o
presidente russo Vladimir
Putin cancelou sua ofensiva
no norte da Ucrânia para tomar Kiev, seus esforços militares estão agora concentrados no leste do país.
"Sabe quando um cachorro
ouve um 'bum' e todo o seu
corpo começa a tremer mesmo com o barulho longe?
Agora estou assim", disse Zinaida Netrizhenko, 69 anos,
encolhida à beira de uma estrada com seu gato, que ela
conseguiu resgatar de sua casa. "Tudo, cada parte de mim
está tremendo".

Incêndios

Ontem, jornalistas da AFP no

localouviramduasexplosões
e depois viram cinco incêndios diferentes em prédios de
apartamentos com lojas no
térreo, no que costumava ser
um bairro silencioso do centro da cidade. Todos os prédios do governo ao redor foram destruídos por outros
ataques aéreos russos anteriores à cidade sitiada, que
abrigava 1,4 milhão de pessoas antes da guerra.
Uma autoridade disse, ontem, que uma frota de 33
veículos de resgate foi enviada com 150 bombeiros
para mais de 15 endereços
em toda a cidade, após uma
ligação de emergência por
volta das 14h.
Logo após as explosões,

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
CNPJ N: 16.444.150/0001-24

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

O Prefeito Municipal de Ourolândia – Bahia autoridade competente torna pública o quarto termo aditivo:
Processo Administrativo nº 089/2020. Contrato nº 192/2020. Contratante: MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA – BAHIA.
Contratada: EMR CONSTRUTORA EIRELI
Objeto: Este Termo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do valor contratual, constante na cláusula
primeira e terceira do contrato administrativo nº 192/2020, vinculado a Tomada de Preço nº 004/2020, que versa
sobre a contratação de empresa para prestação de serviços na construção de quadras poliesportivas na sede e no
interior do município de Ourolândia – Bahia. Assinatura: 04/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ
CNPJ N: 13.694.658/0001-92

FRANCE PRESSE
Lima, Peru

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori foi hospitalizado por precaução, ontem, depois de sofrer uma
descompensação devido a
um problema cardíaco, informaram as autoridades
penitenciárias.
Fujimori, 83 anos e preso
há 15 anos, teve queda da
pressão arterial e começou a
apresentar fibrilação atrial
ao amanhecer, segundo fontes próximas.
Uma situação semelhante
fez com que ele fosse hospitalizado com urgência em
3 de março, quando também
sofreu uma forte arritmia
que levantou temores por
sua vida. Onze dias depois,
ele recebeu alta e retornou à
base policial, onde é o único
prisioneiro.
O ex-presidente cumpre
pena de 25 anos pela morte
de 25 pessoas em dois massacres perpetrados por um
comando do exército na
chamada guerra ao terrorismo. Sua crise de saúde ocorre uma semana depois que a
Corte Interamericana de Direitos Humanos ordenou
que o Peru "se abstenha de
implementar" uma decisão
que restaurou um perdão de
2017 que autorizou a libertação de Fujimori.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

O Município de Piripá – Bahia, através da Comissão de Pregão, devidamente autorizada pela Portaria nº
022/2022, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, material
penso, insumos e EPI’s para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. Data/Hora da disputa
03/05/2022 às 10h00min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis no síte www.licitacoes-e.com.br
ou através do portal da transparência www.piripa.ba.gov.br. Informações piripasetorlicitacoes@gmail.com.
Piripá, 18 de abril de 2022. Lorena Ribeiro do Nascimento – Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
LICITAÇÃO Nº 933127

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores sem motorista,
sob demanda, para atender as necessidades de transporte de pessoas do SEBRAE/BA, conforme
descrições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
ABERTURA: 28/04/2022 às 08h30.
EDITAL NO SITE: https://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf

INFORMAÇÕES: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br

Salvador, 18 de abril de 2022.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022
O Pregoeiro do município de Lapão, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA
aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022, OBJETO:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA, ALIMENTÍCIA,
VIGILÂNCIA, SERVIÇOS GERAIS, CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO, tendo em vista alteração na
qualificação técnica, fica com nova data de abertura para 02/05/2022 às 09:00h, na
plataforma do ComprasNet, no endereço: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/
loginPortal.asp/, Edital disponível no link: http://lapao.ba.gov.br/transparencia/
compras/licitacoesehttps://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, mais
informações: e-mail cpl@lapao.ba.gov.br. Lapão-BA.
ARTUR ALVES DA SILVA – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AVISOS DE LICITAÇÕES - O Município de MACAUBAS/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos interessados a realização dos Pregões Eletrônicos abaixo relacionados, na plataforma www.licitacoes-e.
com.br, conforme data abaixo indicadas :
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 013/2022 – Abertura de propostas dia
02/05/2022, às 8h, Objeto: aquisição parcelada de FERRAMENTAS ELÉTRICAS/MANUAIS, equipamentos e correlato, visando atender demanda do Município de Macaúbas.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 014/2022 – Abertura de propostas dia
03/05/2022, às 08:00 h, Objeto: aquisição parcelada de material hospitalar, penso, agulhas, seringas,
drenos, bolsas, lâminas, ataduras, compressas, descartáveis, saneantes, sondas, fios de sutura e
correlatos, destinado a atender a demanda de diversos órgãos do fundo Municipal de Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 015/2022 – (Participação Exclusiva de M.E. e E.P.P.) - Abertura de propostas dia 04/05/2022, às 8h, Objeto: aquisição de TENDAS, destinadas a suprir demanda da Secretaria
de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do Município de Macaúbas.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 016/2022 – Abertura de propostas dia
05/05/2022, às 8h, Objeto: aquisição de parcelada de AREIA, destinados a suprir demanda dos diversos órgãos do Município de MAcaúbas.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 017/2022 – Abertura de propostas dia
06/05/2022, às 8h, Objeto: aquisição de parcelada de FRUTAS, VERDURAS e correlatos, destinados a
atender os Órgãos da Prefeitura Municipal de Macaúbas.
Maiores informações no http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, ou no endereço : Rua Dr Vital Soares
268 1º andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº
77-9 8105-8098. Macaubas, 02 de Maio de 2022. Marco Antonio Lima de Medeiros – Pregoeiro.

caminhões de bombeiros
correram em todas as direções enquanto pedestres e
carros se espalhavam em pânico. As ruas estavam cheias
de cacos de vidro e telhados
destruídos pela força das explosões.

Patrulhas policiais se instalaram em pontos da cidade

