
Centenário Central e
recém-criado Retrô
fazem embate de
opostos no estádio
Lacerdão, neste
sábado, pelo
Pernambucano

FolhadePernambuco 09SÁBADO/DOMINGO, 18 e 19 de janeiro de 2020 esportes

P at at i v a  x  Fé n i x :
d u e l o  d a  t r a d i ç ã o
c o n t r a  a p o s t a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

Processo Licitatório N° 002/2020. CPL. Pregão N° 001/2020. OBJETO: Contratação de pessoa 

jurídica especializada para fornecimento links de acesso dedicado e simétrico à internet, com 

velocidade de 10, 35 e 50 Mbps, em caráter fixo, disponibilizados por meio de infraestrutura física segura 

com Serviço Gerenciado em Segurança da Informação (SNOC), para instalação na sede e unidades 

ligadas a Secretaria de Saúde do Município de Abreu e Lima, de acordo as disposições constantes no 

Termo de Referência, anexo I do Edital. Em virtude de impugnações apresentadas por empresas 

interessadas em participar do certame, fica adiada SINE DIE, a data de abertura do Pregão em epígrafe. 

A nova data do certame será publicada posteriormente. Outras informações pelo fone (fax): (0**81) 

3541.4715. Ramal 242.

Abreu e Lima, 17/01/2020.

JOSELANE MARIA SILVA
Pregoeira Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - SEFAD
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 009/2018 – SEFAD
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 251/2018

Onde se Lê: “Valor máximo estimado mensal: R$ 2.397.247,65 (dois milhões, trezentos e noventa e sete 
mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Valor máximo estimado total para 60 
meses: R$ 143.834.859,42 (cento e quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e 
cinqüenta e nove reais e quarenta e dois centavos)”

Leia-se: Valor máximo estimado mensal: R$ 2.401.182,23 (dois milhões, quatrocentos e um mil, cento 
e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). Valor máximo estimado total para 60 meses: R$ 
144.070.934,25 (cento e quarenta e quatro milhões, setenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e 
cinco centavos). Ficam mantidas as demais condições e informações da publicação original.

Olinda, 17 de janeiro de 2020

Patrícia Alves de Oliveira
Presidente CPL

N
os últimos anos, equipes
tradicionalmente impor-
tantes do futebol nacional
foram perdendo espaço, aos
poucos, para os emergen-
tes, alguns deles represen-
tados na figura de clube-
empresa. Com bom aporte
financeiro e ótima capaci-

dade de gestão, começam a tra-
duzir em campo os resultados efi-
cientes obtidos fora dele, e vão fin-
cando raízes nas principais com-
petições do País. Eis o exemplo do
recém-criado Retrô, de Camaragi-
be. Mas "camisas pesadas" de clu-
bes centenários, como a do Central,
resistem ao tempo e impõe respei-
to pela sua história. É neste cená-
rio, da tradição - presente no time
de Caruaru - contra a modernidade
- encarnado pela equipe camara-
gibense -, que Patativa e Retrô se
enfrentam na estreia do Campeo-
nato Pernambucano, neste sábado,
às 20h, no estádio Lacerdão.

O Retrô nasceu em 2016, mas só
disputou sua primeira competição
profissional apenas no ano passa-
do, quando conquistou o vice-
campeonato da Série A2 do Per-
nambucano e garantiu o acesso à
elite do Estadual. Agora, a equipe
presidida pelo ex-dirigente do
Sport, Laércio Guerra, se refor-
çou, apresentando um misto de
atletas jovens e experientes com
passagens pelo Trio de Ferro. Se-
gundo informações de Gustavo
Jordão, diretor executivo de fute-
bol do Retrô, a folha salarial da
equipe gira entre R$ 300 mil e
400 mil, patamar equivalente ao
do Santa Cruz.

“Confiantes que faremos um

bom Pernambucano, fatiamos o
campeonato em três metas. A pri-
meira é conquistar a vaga para a
Série D do Campeonato Brasileiro
do próximo ano. A segunda é ga-
rantir a participação na Copa do
Brasil e a terceira é ganhar o Esta-
dual. Esses pontos são interde-
pendentes, um não vai acontecer
se o outro não se realizar”, disse o
dirigente da equipe, que conta
com nomes de destaque no fute-
bol pernambucano como Tiago
Costa, Rodrigo Carvalho, Anderson
Paraíba, Moreilândia, Valdeir e
Hericles, e é dirigida pelo técnico
Rômulo Oliveira. Recentemente, o
presidente do clube estimou pre-
miações acima de R$ 1 milhão
para o elenco em caso de todas
missões alcançadas

O Central também promete uma
disputa acirrada no Pernambuca-
no. Reforçada, a Patativa, coman-
dada pelo técnico Evandro Gui-
marães, vai contar com um trio de
ataque formado por Danilinho,
Bambam e Leandro Costa. O pri-
meiro é conhecido no futebol bra-
sileiro. Foi campeão brasileiro na
Série B, em 2005, e jogou pelas se-

leções de base do Brasil. Na última
temporada, disputou a Segundo-
na pelo CRB. O segundo reencon-
trará a cidade onde recebeu a pri-
meira oportunidade como profis-
sional, ainda no Sport, clube que o
revelou. Em 2012, o atacante, en-
tão com 18 anos, estreou com a ca-
misa rubro-negra diante do Porto.
Já o último é ídolo da torcida cen-
tralina e foi um dos principais jo-
gadores na campanha do vice-
campeonato pernambucano, do

Central, em 2018.
“Danilinho é o jogador mais co-

nhecido do elenco pela história
que tem no futebol. O jogador
vem para dar esse toque de quali-
dade no meio-campo. Esse tipo de
camisa 10 fez falta até ao time
vice-campeão pernambucano, em
2018. Conseguimos trazê-lo por
uma oportunidade no mercado e
contamos bastante com a parceria
do atleta”, disse Antônio Arruda,
diretor de futebol do Central.

Tiago Costa é uma das referências do atual grupo do Retrô 

Evandro Guimarães tem à disposição trio de ataque conhecido

Vitória x Decisão e 
Afogados x Salgueiro
completam rodada

As outras duas partidas da ro-
dada de estreia do Estadual são Vi-
tória das Tabocas x Decisão e Afo-
gados x Salgueiro. Na disputa pela
alcunha de quarta força do Estado,
o Carcará já não tem o mesmo vi-
gor financeiro de anos atrás. Con-
tando com o zagueiro e capitão Ra-
nieri, de 37 anos, a equipe vai en-
carar a maior surpresa do Cam-
peonato Pernambucano do ano
passado. O Afogados eliminou o
Santa Cruz nas quartas de final do
último Estadual e garantiu a vaga
no Campeonato Brasileiro da Série
D e na Copa do Brasil deste ano. Se
quiser manter o bom nível apre-
sentado em 2019, vencer a equipe
do Sertão será importante para
ressaltar a qualidade da equipe e
começar bem a temporada. A par-
tida será disputada neste domin-
go, no Vianão, às 16h.

Novamente sem poder atuar no
estádio Carneirão, o Vitória das Ta-
bocas mandará suas partidas na
Arena de Pernambuco mais uma
vez. O jogo de estreia, no entanto,
será no estádio Lacerdão, em Ca-
ruaru, neste domingo, às 16h. A
equipe que vai para o seu quinto
Estadual consecutivo na primeira
divisão enfrentará o atual campeão
da Série A2. O Decisão debuta na
elite pernambucana sonhando
com a vaga na Série D de 2021. O
Falcão também terá o Lacerdão
como sua casa, ao menos por en-
quanto, já que o presidente da
FPF, Evandro Carvalho, disse que
na próxima semana será realizada
uma nova vistoria no estádio Art-
hur Tavares, em Bonito, para de-
finir se libera ou não a praça es-
portiva.

LEO MALAFAIA

DIVULGAÇÃO


