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ABERTURAS

PREGÃO ELETRÔNICO 0868/2021 Objeto: Registro de preços de eletrodomésticos.

ABERTURA: 10/11/2021, às 09h PROCESSO: 21/1300-0008021-0

PREGÃO ELETRÔNICO 9342/2021 Objeto: Contratação, em 08 (oito) lotes, de prestação de

serviços de locação (por Hora Máquina – HM) de escavadeira hidráulica sobre esteiras, com

operador, para construção de açudes, reservatórios de água e similares.

ABERTURA: 12/11/2021, às 09h PROCESSO: 21/1500-0004334-3

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Pregão Eletrônico 9299/2021 Processo 21/1300-0004005-6

Objeto: Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC, nas modalidades Longa Distância

Nacional – LDN e Longa Distância Internacional – LDI.

A Diretora do DELIC/CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento da Informação

DSERV/DPLAN nº 856/2021 e manifestações ASJUR/CELIC nº 1876/21 e CAGE/SECCIONAL

nº 1741/2021, torna pública a retificação do edital em epígrafe. Reagenda-se a data da abertura

da sessão para o dia 12 de novembro de 2021, às 09h.

Marina Fassini Dacroce

Subsecretária 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.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Ciberataquedeixa Irã semgasolina

Motoristas foram pegos de surpresa em longas filas de espera nos postos

MUNDO

Haia – Quase 150 pessoas
que compraram ou venderam
drogas e armas na dark web fo-
ram detidas no mundo em uma
das maiores operações já regis-
tradas contra esta “Internet
obscura”, anunciaram ontem a
Europol e autoridades dos Esta-
dos Unidos. “Esta operação, de-
nominada Dark HunTor, foi in-
tegrada por uma série de ações
isoladas, mas complementares,
na Austrália, Bulgária, França,
Alemanha, Itália, Holanda, Suí-
ça, Reino Unido e Estados Uni-
dos”, detalhou a Europol em
um comunicado. A operação po-
licial foi desenvolvida após o
desmantelamento da platafor-
ma “DarkMarket” em janeiro,
na Alemanha. Ela era conside-
rada pelos investigadores o
maior ponto de vendas no mer-
cado clandestino cibernético.

Pequim – As autoridades
chinesas anunciaram ontem
um confinamento na cidade de
Lanzhou (Noroeste), com 4 mi-
lhões de habitantes, para con-
ter um pequeno foco de Covid-
19. “Todos os bairros residen-
ciais devem permanecer fecha-
dos e os deslocamentos estrita-
mente controlados”, informou o
município, depois que a China
registrou 29 contágios, seis em
Lanzhou. As autoridades afir-
maram que a “entrada e saída
de residentes” será controlada
e limitada a compras essen-
ciais ou atendimento médico. A
cidade já havia interrompido os
serviços de ônibus e táxi. A es-
tação de trem suspendeu a cir-
culação de mais de 70 linhas.
Também os voos entre Pequim
e Lanzhou foram cancelados.

Incidente bloqueou sistema que permite aos iranianos comprar combustível com cartão digital

T
eerã – O Irã foi alvo nes-
ta terça-feira de um cibe-
rataque sem precedentes
por seu alcance, que pa-

ralisou a distribuição de gasoli-
na no país, sem que, até o mo-
mento, os responsáveis tenham
sido identificados. Em uma na-
ção onde o petróleo é abundante
e os combustíveis são comerciali-
zados a preços irrisórios, os mo-
toristas foram pegos de surpre-
sa ao ver os postos fechando pro-
gressivamente, enquanto longas
filas de espera iam se formando.

O Conselho Supremo de Segu-
rança Nacional, a máxima ins-
tância de segurança da Repúbli-
ca Islâmica, afirmou que o pro-
blema foi causado por “um cibe-
rataque contra o sistema de dis-
tribuição de gasolina”, informou
a emissora de televisão estatal,

que já havia anunciado pouco
antes “perturbações no sistema
de computadores”. “Estão inves-

tigando os detalhes do ataque e
a sua origem”, acrescentou a
emissora, sem mais detalhes.

O incidente é de grande en-
vergadura, pois bloqueou o siste-
ma de computadores que permi-
te aos iranianos comprar gasoli-
na, graças a um cartão digital
distribuído pelas autoridades. O
Irã dispõe da terceira maior re-
serva de petróleo do mundo e
ocupava, em 2020, o quinto lu-
gar como produtor dentro da Or-
ganização dos Países Exportado-
res de Petróleo (Opep). A porta-
voz da sociedade nacional do
Irã para a distribuição de produ-
tos derivados do petróleo, Fate-
meh Kahi, declarou que uma
reunião urgente foi convocada
para solucionar o problema. Em
Teerã, técnicos do Ministério do
Petróleo desativaram o sistema
digitalizado em vários postos de
gasolina para poder distribuir
combustível manualmente.

ATTA KENARE / AFP / CP

Editora: Rosangela Groff mundo@correiodopovo.com.br
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FOCO DE COVID-19

Washington – Um painel
médico de especialistas forma-
do por assessores do governo
dos Estados Unidos apoiou on-
tem o uso da vacina contra a
Covid-19 da Pfizer para crian-
ças entre 5 e 11 anos, abrindo
o caminho para que os meno-
res se vacinem em poucas se-
manas. Os especialistas inde-
pendentes concluíram que os
benefícios superam os riscos.
A recomendação do comitê
tem caráter consultivo, mas é
incomum que a Administração
de Alimentos e Medicamentos
(FDA) não a siga. Por isso, es-
pera-se que a agência autorize
em breve o uso da vacina para
esta faixa etária, tornando 28
milhões de crianças elegíveis
a receber o imunizante a par-
tir de meados de novembro.

VacinadaPfizer
paracrianças
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