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ABERTURAS PREGÕES ELETRÔNICOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

EDITAL PE 1215/2022 Objeto: Veículos
DATA: 06/12/2022, às 09h PROCESSO: 22/1300-0007221-2

EDITAL PE 1219/2022 Objeto: Veículos.
DATA: 06/12/2022, às 14h PROCESSO: 22/0600-0000766-1

EDITAL PE 1222/2022 Objeto: Equipamentos/materiais/acessórios p/projeção/vídeo/foto/som.
DATA: 06/12/2022, às 09h PROCESSO: 22/1205-0000995-4

EDITAL PE 9547/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de
locação de equipamento com fornecimento de insumos para a separação e determinação de
hemoglobina normal e variante, por Cromatografia Líquida de Alta Performance - HPLC (resolução por
troca iônica), na triagem dos doadores de sangue para o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul
(HEMORGS) e para o Hemocentro Regional de Passo Fundo (HEMOPASSO).
DATA: 06/12//2022, às 09h PROCESSO: 22/2000-0004597-0

ABERTURA TOMADA DE PREÇO

EDITAL TP 0073/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de
reforma no prédio do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -CDCT/RS, do Centro

Estadual de Vigilância em Saúde -CEVS/RS, no Município de Porto Alegre

DATA: 20/12/2022, às 15h PROCESSO: 20/2000-0062245-3

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO
Tomada de Preços 0066/2022 Processo 22/1100-0000666-5

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de construção da nova
cobertura da Galeria Xico Stockinger, localizada na Casa de Cultura Mário Quintana, situada à
Rua dos Andradas, 736, Bairro Centro Histórico de Porto Alegre/RS.A CPL/CELIC, designada pela
Portaria nº 246/2022 e seus anexos, no uso de suas atribuições, torna público o aviso de retificação e

reagendamento do edital em epígrafe, a qual encontra-se disponível no site www.compras.rs.gov.br.
Fica reagendada a sessão de abertura para 16/12/2022 às 16 horas.

ESCLARECIMENTO
Concorrência 0037/2022 Processo 22/0500-0003160-3

OBJETO: Serviços especializados para operação da Sala de Situação da Secretaria do Meio
Ambiente e Infraestrutura – SEMA do governo do Rio Grande do Sul, conforme condições e
exigências estabelecidas no Anexo II – Termo de Referência.
A CPL/CELIC, designada pela Portaria nº 246/2022 e seus anexos, no uso de suas atribuições, torna
público o aviso de esclarecimento do edital em epígrafe, o qual encontra-se disponível no site
www.compras.rs.gov.br.

Kethy Helen de Souza Bazo
Subsecretária Substituta da 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, e os demais atos referentes a julgamentos, fase recursal e resultados deverão ser
acompanhados nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou www.compras.rs.gov.br.

PENITENCIÁRIA DE CANOAS

SÃO LEOPOLDO

POLÍCIA

Segundodiade júri tem
discussõesacirradas

A morte de um conhecido
traficante, de apelido Véio Gam-
bini, 52 anos, é investigada pe-
la Delegacia de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP) de
Canoas, sob o comando do dele-
gado Robertho Peternelli. De
acordo com a Superintendência
dos Serviços Penitenciários (Su-
sepe), o óbito ocorreu no Com-
plexo Penitenciário de Canoas,
na terça-feira.

“A morte de Véio Gambini
foi natural, em princípio enfar-
te. Ele estava na cela apenas
com o seu filho”, afirmou on-
tem o titular da DHPP. “Pedi-
mos as perícias laboratoriais
de praxe que são feitas com a
necropsia”, disse Peternelli, ci-
tando os exames para presen-

ça de álcool, drogas e venenos.
“Já foram ouvidos o filho e os
agentes da Susepe. Agora é es-
perar o resultado das perícias”,
comentou o delegado.

Considerado uma das lide-
ranças do narcotráfico e ligado
à facção do Vale do Sinos, Véio
Gambini havia sido um dos
transferidos na quarta fase da
operação Império da Lei, da Se-
cretaria de Segurança Pública
(SSP). A ação das autoridades
da área da segurança remane-
jou os líderes do tráfico de dro-
gas em setembro deste ano.

O traficante foi apontado co-
mo sucessor de Xandi, executa-
do em janeiro de 2015, em Tra-
mandaí. Em novembro de 2015,
Véio Gambini foi detido pelos

agentes do Departamento Esta-
dual de Investigação do Narco-
tráfico (Denarc) perto do Foro
Central de Porto Alegre.

Ele havia sido alvo da opera-
ção Laranja Mecânica, do De-
narc, em outubro de 2015. Re-
centemente, em março deste
ano, o traficante foi novamente
um dos alvos na operação Cabe-
ças, também do Denarc, que
apurou um esquema de abaste-
cimento de maconha vinda do
Paraguai para três facções gaú-
chas, rivais entre si. A movi-
mentação mensal ficava entre
duas e três toneladas do entor-
pecente, representando algo
em torno de R$ 2,5 milhões. Co-
caína também fazia parte das
negociações.

A Delegacia de Homicídios e
Proteção à Pessoa de São Leo-
poldo prendeu quatro suspeitos
de envolvimento no atentado a
tiros ocorrido em 21 de abril no
bairro Santos Dumont. Na oca-
sião, quatro pessoas ficaram fe-
ridas, inclusive um bebê de 1
ano. Na manhã de ontem, os po-
liciais civis, sob o comando do
delegado André Serrão, cumpri-
ram mandados judiciais nas ci-
dades de São Leopoldo, Novo
Hamburgo, Estância Velha, Por-
tão e Sapiranga. Foram presos
dois homens que seriam os
mandantes do crime e outros
dois que seriam os executores.

O promotor de Justiça Eugênio Amorim e o advogado Marcos Barrios
se exaltaram forçando a suspensão da sessão temporariamente

E
ram 22h43min de on-
tem, quando após uma
discussão acirrada en-
tre o promotor de Justi-

ça Eugênio Paes Amorim e o
advogado de defesa de Marcelo
Machado Pio, Marcos Vinicius
Barrios, levou o juiz de Direito
Thomas Vinícius Schons a sus-
pender temporariamente a ses-
são do júri de julgamento do as-
sassinato do ex-secretário de
Saúde da Capital, Eliseu San-
tos, ocorrida em 26 de feverei-
ro de 2010. Barrios ainda fazia
a defesa de seu cliente quando
a sessão foi interrompida. A ad-
vogada Tatiana Kosby Boeira,
defensora do outro réu, Jona-
tas Pompeu Gomes, ainda deve-
ria fazer a sua tréplica. Até às
23h, a sentença não havia sido
proferida.

O segundo dia de julgamen-
to começou às 10h43min de on-
tem. Os trabalhos começaram

com a apresentação da tese de
acusação do Ministério Público.
A promotora de Justiça Lúcia
Helena Callegari falou por duas
horas, sustentado a linha acu-
satória de que Eliseu Santos,
ex-secretário de Saúde da Capi-
tal, foi assassinado a mando
dos donos da empresa de vigi-
lância Reação, acusando Marce-
lo. Ela apontou a pressa na in-
vestigação policial ao determi-
nar que o caso seria latrocínio.

Ao longo de sua explanação,
Lúcia Helena Callegari citou as
desavenças entre o réu Marce-
lo Pio Machado e o ex-secretá-
rio. “A vítima registrou uma
ocorrência em 15 de maio de
2009, dizendo que havia sido
ameaçada de morte por um mo-
toqueiro, no trânsito, quando le-
vava a filha para a escola. Al-
guém da empresa Reação.”

Quanto ao réu Jonatas Pom-
peu, ela explicou que ele esta-

va cumprindo pena no regime
semiaberto e teria saído do pre-
sídio para participar do crime
e depois voltado. “Eles saem,
cometem o crime e voltam. Isso
é comum. Jonatas trabalhou na
empresa Reação e conversou
com o irmão Eliseu no dia do
crime”, alegou Lúcia Helena. A
Promotoria pediu a condena-
ção dos réus por homicídio.

Na parte da tarde, foi a vez
das defesas dos réus. O advoga-
do Marcos Vinicius Barrios cri-
ticou a acusação feita pelo MP,
que Santos teria sido vítima de
homicídio. Barrios sustenta
que o que seu cliente é inocen-
te. A advogada Tatiana Kosby
Boeira, defensora de Jonatas
Pompeu Gomes, disse que seu
cliente está sendo acusado in-
justamente. “Nos quesitos,
quando perguntarem se Jona-
tas participou do crime, colo-
quem um não com veemência”.

Investigadamortede liderançado tráfico

Açãopolicialprendesuspeitosdeatentado
POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO / CP

Suspeitosdeenvolvimentono crimeeobjetos apreendidos foram levadosàDP

Editor: Paulo Roberto Tavares policia@correiodopovo.com.br
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