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TÊNIS Bellucci cai na 1ª rodada no
Torneio de Genebra, na Suíça
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MASTERS 1000 DE ROMA

Zverev derruba favorito Djokovic e
chega ao seu 1º título de Master
DAS AGÊNCIAS

A juventude do tenista alemão
Alexander Zverev superou a
experiência do sérvio Novak
Djokovic ontem, na final do
Masters 1000 de Roma. O ta-
lentoso garoto de apenas 20
anos derrubou o ex-número
um do mundo, de 29 anos, por
6/4 e 6/3, e conquistou seu
primeiro título nível Masters
na carreira.

Assim, o alemão se tornou o

primeiro tenista nascido na dé-
cada de 1990 a faturar um tí-
tulo de Masters 1000, algo em
que nomes como Juan Martin
del Potro, Grigor Dimitrov e Kei
Nishikori falharam.

Na corrida por posições no
ranking da Associação dos Te-
nistas Profissionais (ATP), Zve-
rev deverá subir ao menos sete
posições. Sendo assim, ele vai
figurar pela primeira vez em
sua trajetória entre os 10 da
lista. Será o mais novo desde

2008, quando Juan Martin del
Potro entrou no Top 10.

Se fosse computado só o
‘ranking’ da temporada, Zve-
revseriaonúmero4,perdendo
na corrida de líderes apenas
para Dominic Thiem, Roger Fe-
derer e Rafael Nadal. Por conta
do incrível desempenho nas
quadras, o jovem tenista ale-
mãojávemsendoconsiderado
um novo candidato ao posto
de número 1 do mundo.

Zverev abriu o jogo de forma
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Sensação do tênis no
momento, Zverev
segura troféu do
Torneio de Roma

natural, mesmo enfrentando
Djokovic, que é tetracampeão
do torneio. O alemão quebrou
o saque do rival no primeiro
game. Consistente, dominou o
fundo de quadra com boas bo-
las de um lado a outro.

Encurralado, Djokovic teve
dificuldade para responder ao
potente saque de Zverev, que
dominou a partida o tempo
todo. Sem encontrar muita re-
sistência, o campeão fechou a
partida e confirmou o título.

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

A
s duplas brasileiras fi-
zeram da etapa do
Rio de Janeiro do Cir-
cuito Mundial de Vô-
lei de Praia um ‘re-

vival’ dos Jogos Olímpicos de
2016, ontem, no Centro Olím-
pico de Tênis. Mais uma vez a
parceria Alison/Bruno Schmidt
levouoouro,enquantoÁgatha
e Duda conquistaram o primei-
ro lugar no feminino.
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Campeões olímpicos, Alison
e Bruno Schmidt não tiveram
dificuldades para derrotar os
poloneses Kantor e Losiak por
2 sets a 0, com parciais de
25/23 e 21/12, em 40 minu-
tos. Com ótima performance
no Rio, os brasileiros não per-
deram sequer um set em toda
a etapa do Mundial.

Essa foi a 11ª medalha de
ouro internacional da parceria
formada em 2014. “Começa-
mos com uma tática e logo

mudamosporquepercebemos
a irritação dos adversários. Es-
tava 14 a 11, aconteceu um
erro e, dentro de casa, a von-
tade é muito maior do que o
foco.Masmostra aexperiência
do nosso time. O jogo chegou
a estar 20 a 18 para eles, em-
patamos, não desistimos em
nenhum momento. Essa é a
nossa dupla”, exaltou Alison.

Já Bruno Schmidt destacou a
alegria em conquistar mais um
título no Rio. “Foi uma sen-

sação maravilhosa, a torcida
nos deu muita energia, nos in-
centivou desde o começo. Sou-
bemos controlar a partida no
final do primeiro set. Poder dar
alegria ao povo que vem nos
prestigiar é muito bom”, co-
mentou o jogador.

O bronze no masculino foi
paraositalianosNicolaieLupo,
que superaram os norte-ame-
ricanos Brunner e Patterson
por 2 sets a 1.

Ágatha e Duda
Com um pouco mais de difi-
culdade, Ágatha e Duda sou-
beram controlar o nervosismo
na decisão e venceram as ca-
nadenses Sarah Pavan e Me-
lissa Humana-Paredes por 2
setsa1,comparciaisde21/14,
13/21 e 15/13.

Formada em janeiro, a du-
pla brasileira conquistou a sua
primeira medalha de ouro em
etapas internacionais. Antes,
tinha obtido uma prata. Foi,
ainda, a quinta conquista de
Ágatha e a terceira de Duda.

“Duda e eu passamos por
jogos e times muito difíceis,
numa chave equilibrada. Che-
gamos à final com uma carga
energética pesada. Mas era a
nossa chance e fizemos de tu-
do. Queríamos demais essa
medalha de ouro”, disse Ága-
tha, que faturou a prata na
Olimpíada do Rio.

Feliz com a conquista, Duda
comentou sobre as dificulda-
des do duelo. “Ninguém erra
de propósito. E elas começa-
ram a forçar o jogo na Ágatha,
então tentei ajudar, dizer para
ela que estava junto, para que
tivesse calma. E em outras ho-
ras ela fez o mesmo. As ca-
nadenses são um ótimo time e
sabíamos que era preciso man-
ter o foco”, analisou.

Asegundamelhorduplalocal
foiFernandaeBárbara,parceira
de Ágata na Rio-2017. Elas per-
deram para as tchecas Herman-
nova e Slukova, por 23/21 e
21/18, e ficaram em quarto.

Em clima de Rio-2016
CIRCUITO MUNDIAL Brasileiros conquistam medalha de ouro nas duplas masculina e feminina e fazem a festa na etapa do Rio

Alison e Bruno venceram etapa do Rio sem perder um set

Ágatha e Duda
se esbaldam no
pódio com o
ouro garantido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PP SRP 14/17. Obj: aquisição de Combustíveis (em bomba) e lubrificantes. Dia 07/06/17 as 9:30h. Edital no
http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Informações na CPL, Pç Duque de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às
12h. Tel 73 35268000. Jequié, 19/05/17. Sibely da S. Ribeiro. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
AVISO DE CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço 03 e 04/17. Proc. Adm. 733 e 734/17. Publicado no
Diário Oficial do Município, União e Jornal a convocação das empresas habilitadas nas Tomadas de Preço 03/17 e
04/17 a comparecer na sede da Prefeitura, sito a R Almir José de Oliveira, 73, Centro para continuação do certame,
para abertura dos envelopes de preço. Tomada de Preço 03/17 no dia 24/05/17 às 9h e Tomada de Preço 04/17
no dia 24/05/17 às 10h. Fone: 75 32642762. R. do Jacuípe/Ba, 22/05/17. Joelson F. Carneiro. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017
REGISTRO DE PREÇO, menor Preço, para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza e consumo:
embalagens e utensílios, necessários a manutenção das atividades das Secretarias Municipais, mediante a
necessidade da contratante. Conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Dia: 01/06/2017, às
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Brejões, sito à Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões-
BA, CEP 45.325-000. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do
edital e seus anexos. Para obter o Edital, no mesmo endereço, das 08:00 H às 12:00. Informações: Telefone:
(75) 3654-2158/2140. Brejões - BA, 22 de Maio de 2017. Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CNPJ N: 13.825.476/0001-03

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
No aviso de Licitação da Tomada de Preços 004/2017, publicado no Jornal A Tarde 19/05/2017,
onde se lê: Objeto: para contratação de empresa especializada para execução das obras relativas a
construção de QUADRA DESCOBERTA no Comum do Rio da Nova, Município de Santo Antônio de
Jesus, através do Contrato de Repasse nº 2648.1014780-59/2014, com base no Convênio SICONV nº
807025/2017, firmado pelo Município e a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado
pela Caixa Econômica Federal, conforme especificações constantes do edital e anexos. LEIA-SE:
Objeto: para contratação de empresa especializada para execução das obras relativas a construção de
QUADRA DESCOBERTA no Comum do Rio da Dona, Município de Santo Antônio de Jesus, através do
Contrato de Repasse nº 2648.1014780-59/2014, com base no Convênio SICONV nº 807025/2017,
firmado pelo Município e a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa
Econômica Federal, conforme especificações constantes do edital e anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ N: 15.088.800/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
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 Tomada de Preços nº. 002-2017-TP, objetivando a Contratação de empresa para efetuar
a manutenção de Pavimentação com Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo e meio
fio, incluindo rampa de acessibilidade e redutor de velocidade em várias localidades da sede e
povoados do município de Rio Real, Estado da Bahia, Abertura 07/06/2017 às 09:00 horas, Rio
Real -BA, 22 de maio de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017/SRP
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Aquisição
de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP em botijões retornáveis e casco para GLP, para atendimento
das necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante Sistema
de Registro de Preços. DATA: 01/06/2017. HORA: 09H00MIN. Local: Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa - BA.
Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977.
Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ N: 13.797.188/0001-92

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017
A CPL torna público que será realizado Credenciamento, Chamada Publica do tipo “menor preço”
Lei Federal nº. 8.666/93 Abertura: 12/06/2017 Credenciamento nº 001/2017 às 09:00h Obj:
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o ano letivo de
2017. O Edital completo poderá ser obtido no expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça
Alexandre Bittencourt, 07 - Centro Nazaré - Bahia. Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@
gmail.com - Nazaré - Ba, 05 de maio de 2017. Maiane A. Caldas Barreto - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PP 24/17. Objeto: serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública do Município. Dia 01/06/17 as 12:30h.
PP SRP 23/17. Objeto: aquisição de material de construção. Dia 01/06/17 as 8:30h na sede, Av Navio Negreiros, s/n - Centro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - TP 004/2017
A Comissão de Licitação torna público realizará licitação na modalidade Tomada de preço n° 004/2017 P.A.
084/2017. Tipo: MELHOR TÉCNICA E PREÇO. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação
de serviços técnicos de projetos de divulgação de atos, programas, serviços e campanhas, da Administração
Direta e Indireta, compreendendo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução
interna, a intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de peças e campanhas de interesse
do Poder Executivo aos veículos e demais meios de divulgação, sob a FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA no
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Sessão de Abertura: às 14:00h do dia 21/06/2017 na sala
de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Castro Alves - Bahia, localizada na Praça da Liberdade, 376,
Centro. Info. através do tel. (75) 3522- 3802 das 08:00 às 12:00 horas ou email: 1licitacaopmca@gmail.com.
Edital na Prefeitura Municipal de Castro Alves - BA, na sala da COPEL, das 08:00 às 12:00 h.Castro Alves - BA,
19/05/2017.HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS. Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
CNPJ N: 13.796.073/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a publicação da
seguinte licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº. 023/2017, que tem por objeto Locação de sanitários
químicos e toldos para eventos constantes no calendário artístico e cultural do Município de Aratuípe - BA,no dia
02/06/2017 às 09h00min. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E
DOCUMENTAÇÃO: Sala de Licitações, Rua Dr. João Martins, nº 01, Centro, Aratuípe/Bahia, de segunda à sexta-
feira nos horários das 07 às 13h00min. Poderão ser solicitadas informações sobre a licitação acima através
do e-mail: aratuipelicita@gmail.com ou pelo Telefax: 75 3647-2110/2143. Aratuípe-BA, 19 de maio de 2017.
LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
CNPJ N: 16.416.521/0001-64

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2017
A Prefeitura Municipal de Mirante - Bahia, torna público que será realizado a Chamada Pública para
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DIRETAMENTE
DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS
MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE-
BA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE no dia
01/06/2017 as 09:00 horas (www.mirante.ba.gov.br). Pregoeiro: Clodoaldo Miranda Brito


