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ABERTURAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0691/2022 Objeto: Registro de preços de alimentação humana - laticínios e
correlatos – região 503.

ABERTURA: 26/07/2022, às 14h PROCESSO: 22/1300-0005845-7
PREGÃO ELETRÔNICO 9285/2022 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento mensal de

Vales Refeição, Vales Alimentação e Abono Natalino para ser utilizados pelos servidores da Fundação

Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em restaurantes ou similares, redes de

supermercados de grande porte e outras empresas que comercializem produtos alimentícios, na Região

Metropolitana de Porto Alegre.

ABERTURA: 26/07/2022, às 14h PROCESSO: 22/1956-0000030-6
PREGÃO ELETRÔNICO 0695/2022 Objeto: Registro de preços de alimentação humana - laticínios e
correlatos – região 506.

ABERTURA: 27/07/2022, às 14h PROCESSO: 22/1300-0005850-3
PREGÃO ELETRÔNICO 0692/2022 Objeto: Registro de preços de alimentação humana produtos não
perecíveis - região 506.

ABERTURA: 04/08/2022, às 09h PROCESSO: 22/1300-0004658-0
PREGÃO ELETRÔNICO 0699/2022 Objeto: Registro de preços de alimentação humana produtos não
perecíveis - região 508.

ABERTURA: 04/08/2022, às 14h PROCESSO: 22/1300-0004661-0
PREGÃO ELETRÔNICO 0694/2022 Objeto: Registro de preços de alimentação humana produtos não
perecíveis - região 507.

ABERTURA: 05/08/2022, às 14h PROCESSO: 22/1300-0004660-2
PREGÃO ELETRÔNICO 0690/2022 Objeto: Registro de preços de locação de veículos, equipamentos
e aeronaves.

ABERTURA: 09/08/2022, às 09h PROCESSO: 22/1300-0003297-0
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL 0004/2022 Objeto: Concessão de uso de áreas,

atrativos e instalações, precedida da realização de investimentos, destinada à requalificação,

modernização, operação e manutenção do Parque Estadual do Turvo, no Estado do Rio Grande do Sul.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 25/08/2022, das 09h às 11h
SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO: 31/08/2022 às 10h PROCESSO: 22/1300-0005288-2

Paulo Roberto Sbaraini Lunardi

Subsecretário CELIC/SPGG

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de Medeiros,

n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e Atas de Registro

de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou www.compras.rs.gov.br.

Brasil bateoJapãoevai
encararaSérvianasemi

TÊNIS

A seleção brasileira femini-
na de vôlei avançou para a se-
mifinal da Liga das Nações e
vai encarar a Sérvia na luta
por uma vaga na final da com-
petição, em Ancara, na Tur-
quia. A classificação veio de-
pois de um duro duelo diante
do Japão, nessa quarta-feira,
por 3 sets a 1, parciais de
29/27, 28/26, 20/25 e 25/14. A ou-
tra semifinal será decidida ho-
je, em dois confrontos. Do ou-
tro lado da chave jogam Itália
x Chinam enquanto a anfitriã
Turquia pega a Tailândia.

A ponteira Gabi se destacou
e foi a maior pontuadora da vi-
tória brasileira, com 23 acer-
tos. Kisy anotou 20 pontos, e a
ponteira Julia Bergmann, 17.

“Cometemos alguns erros, mas
foi muito importante para es-
sas jogadoras a oportunidade
de jogar contra o Japão em
uma partida eliminatória. Ga-
nhamos quatro posições nesse
jogo e estamos entre os quatro
melhores da competição. Agora
vamos analisar os pontos positi-
vos e negativos dessa partida
para a semifinal contra a Sér-
via”, avaliou o técnico brasilei-
ro José Roberto Guimarães.

Como de costume, as japone-
sas deram bastante trabalho
ao ataque brasileiro pela capa-
cidade de se defender. “Ataca-
mos várias vezes para conse-
guir colocar a bola no chão e ti-
vemos paciência e coragem nos
momentos de decisão. Nos uni-

mos nos momentos de dificulda-
de e isso foi fundamental. O sa-
que também foi importante. Co-
meçamos errando muito nos
dois primeiros sets, mas conse-
guimos reverter e trazer a vitó-
ria para o nosso time. Depois
de perder o terceiro, voltamos
com uma postura melhor no
quarto, já sabendo onde atacar
e mais agressivas”, observou a
capitã Gabi.

O horário da semifinal ainda
não foi divulgado pela organiza-
ção do torneio. As sérvias elimi-
naram as norte-americanas,
atuais campeãs olímpicas e três
vezes campeãs desta competi-
ção. O Brasil busca o título inédi-
to da Liga das Nações e venceu
a Sérvia na primeira fase.

Seleção brasileira precisou de muita paciência para vencer a defesa das japonesas e avançar na competição

DIVULGAÇÃO CBV / CP

Esportes

Djokovic inagura
quadra na Bósnia

n Três dias depois de ter sido
campeão de Wimbledon, o sér-
vio Novak Djokovic viajou nes-
sa quarta-feira à Bósnia e Her-
zegovina para inaugurar qua-
dras de tênis em um “parque
arqueológico” cujo administra-
dor afirma que abriga uma “pi-
râmide” onde o tenista vai re-
gularmente para “renovar as
energias”. Embora a teoria que
afirma que a colina na peque-
na cidade de Visoko é uma pirâ-
mide tenha sido rechaçada por
arqueólogos, o local atraiu a
curiosidade de Djokovic, que
visitou o lugar pela primeira
vez em 2020 e chegou a cha-
má-lo de “paraíso na Terra”.

ELVIS BARUKCIC / AFP / CP

Yago Dora e Samuel Pupo fo-
ram os únicos brasileiros classi-
ficados de forma direta às oita-
vas de final da nona etapa do
Circuito Mundial de surfe, nesta
quarta-feira, em Jeffreys Bay,
na África do Sul. Filipe Toledo,
Italo Ferreira, Caio Ibelli, Jad-
son André e Miguel Pupo vão
tentar seguir na competição
através da repescagem. No femi-
nino, Tatiana Weston-Webb ven-
ceu sua bateria e garantiu vaga
nas quartas de final. A disputa
mais intensa no masculino foi
entre Yago Dora (8,67), que su-
perou o sul-africano Jordy Smi-
th e o compatriota Italo Ferrei-
ra, ambos com 7,33, e foi para
as oitavas de final. Já Samuel
Pupo, vice-campeão em Saquare-
ma, etapa anterior, obteve 12,37
para superar o australiano Cal-
lum Robson (9,77) e o america-
no Jake Marshall (9,43).

Atual campeão da Fórmula
Indy, o piloto espanhol Alex Pa-
lou vai defender a McLaren a
partir de 2023. O time britânico,
que disputa diversos campeona-
tos, anunciou o reforço sem dar
detalhes sobre sua participação
na equipe. É certo que ele será
piloto de testes na F-1 na próxi-
ma temporada. Ele vai reforçar
o time que já conta com Pato
O'Ward e Colton Herta, outros
pilotos da Indy. Com grande ta-
lento, o atleta de 25 anos preci-
sou de apenas dois campeona-
tos para se tornar o primeiro es-
panhol a se sagrar campeão na
Fórmula Indy. “Estou muito con-
tente em poder fazer parte da
lista de pilotos de uma equipe
tão icônica como a McLaren. Es-
pero poder mostrar o que posso
fazer ao volante de um Fórmula
1 e quer que portas podem ser
abertas”, disse o piloto.

Em busca do título inédito da Liga das Nações, time de Zé Roberto
Guimarães disputa, no próximo sábado, vaga na final na Turquia
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