Quarta-feira

TIO HUGO
Plano de saneamento
municipal será
atualizado
Foi realizada, na semana passada,
uma reunião para discutir e definir as
diretrizes do cronograma de atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Estiveram reunidos
os integrantes do comitê de gestão
do município e da empresa Corplan
Engenharia, contratada para executar
a parte técnica dos trabalhos.
Inicialmente, serão feitos diagnósticos do abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem
urbana entre outros aspectos. Após a
conclusão desse levantamento, serão
elaboradas ações de aprimoramento
de acordo com as necessidades existentes no município e previstas no
plano. O secretário de Administração,
Planejamento e Finanças de Tio Hugo,
Paulo Cesar Pereira, explica que a
atualização do Plano Municipal de
Saneamento será executada tendo em
vista o aumento populacional inerente
da área urbana, que está em constante
crescimento, bem como mapeamento
do que já está implantado e daquilo
que necessita ser estabelecido em
relação ao saneamento no município.
A partir disso, serão traçadas novas
estratégias para aprimorar o plano. O
vigente projeto de saneamento de Tio
Hugo foi concluído em 2014. Desde
então, o município busca recursos
para a sua execução. Como é um
projeto que prevê grandes intervenções na área urbana ele exige um
investimento expressivo por parte do
Poder Público. “A partir da sua consolidação que acontece em etapas, o
plano de saneamnto irá aperfeiçoar os
serviços de abastecimento de água,
drenagem pluvial, resíduos sólidos
e futuramente os serviços de esgotamento sanitário, itens essenciais para
saúde pública e que beneficiarão toda
a população” finalizou Paulo Cesar.
 SANTA MARIA - A prefeitura de
Santa Maria, por meio da secretaria do
Meio Ambiente, vai integrar a campanha nacional “Um Dia no Parque”, que
tem como objetivo levar a população
para os parques nacionais e áreas de
conservação no dia 21 de julho. O local
escolhido na cidade é o Parque Natural
Municipal dos Morros e a participação
para as diferentes atividades é gratuita.
O evento ocorrerá das 13h30 às 18h,
mas cada atividade terá seu horário específico. As inscrições já estão abertas,
mas é preciso ficar atento, pois as vagas
são limitadas em 140 pessoas. Durante
o processo de inscrição (que pode ser
feita no site https://bit.ly/2Gjs25N), o
participante deverá apontar as ações
que pretende integrar, uma vez que são
várias as regras que deverão ser respeitadas durante toda a ação. Todas as
atividades contarão com a presença de
guias-instrutores, que acompanharão
todos os trajetos. E, ao início de cada
atividade, serão apresentadas instruções
de preservação dos locais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Muitos Capões/RS, torna público a abertura do seguinte processo licitatório: PREGÃO
PRESENCIAL nº 28/2019, processo administrativo nº3612/2019 do tipo menor preço por item. Objeto:
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO.
Abertura: 05/08/2019 as 14:00 horas. Edital disponível no site www.muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes. A
disponibilização respeitará os prazos mínimos estipulados em lei. Informações fone (54)3612-2102.
Setor de Licitações. Muitos Capões, 16 de julho de 2019. Rita de Cássia Campos Pereira - Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO INFORMA:
ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL 26/2019: Registrar preços de serviços de limpeza e desinfecção
de caixas d’água para uso do município de Osório. Onde se lê: Data de abertura: 26/07/2019 às 14h
leia-se: Data de abertura: 29/07/2019 às 14h. Maiores informações pelo fone (51) 3663-8287 ou pelo
e-mail: licitaosorio@yahoo.com.br. Osório, 17 de julho de 2019. Elisete Campos dos Anjos. Sec. de
Administração.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IPÊ

Aviso de Licitação
De ordem do Prefeito Municipal de Ipê/RS, comunicamos que encontra-se aberto
o seguinte processo licitatório: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 – OBJETO:
fornecimento de Equipamentos Odontológicos para as Equipes de Saúde Bucal. DATA
DE ABERTURA: 29 de julho de 2019, às 14h. MODALIDADE: Pregão Presencial. Tipo:
“Menor Preço por Lote”. OBS: Cópia do Edital pelo site: www.ipe-rs.com.br, demais
informações pelo fone (54) 3233 1050, com Marilene ou Ana Paula.Ipê/RS, 17 de julho
de 2019.VALÉRIO ERNESTO MARCON – Prefeito Municipal

Concorrência Pública n° 38/2019

A SMF/PMC torna público que será realizado processo Licitatório CP n° 38/2019
Empreitada Global – Pavimentação da quadra do ginásio de esportes, localizado no
Herval, 2° distrito de Canguçu, cfe abertura em 21/08/2019, às 10h. Informações fone:
53.3252.9522, o edital encontra-se no site: www.cangucu.rs.gov.br.
Canguçu/RS, 16 de julho de 2019.
Marcus Vinicius Muller Pegoraro
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
Aviso de Alteração e Reagendamento

Edital nº. 009/2019 – Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de Câmaras de
Conservação de Vacinas. Alteração: Alterada a Descrição do objeto; Ficam também
alteradas as datas conforme segue: Propostas: deverão ser postadas das 08 horas do
dia 18/07/2019 até as 08 horas do dia 30/07/2019 no Sistema Eletrônico no sítio: www.
pregaoonlinebanrisul.com.br. Sessão de lances: dia 30/07/2019 às 9 horas. Informações
no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 33120136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do
sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Novo Hamburgo, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
neste ato representada por seu Presidente, torna público o Credenciamento nº 2/2019, Edital nº 04/2019,
cujo objeto é o Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de mídia para publicação e
veiculação em jornais e revistas, com circulação em Novo Hamburgo, de anúncios de Audiências Públicas, Sessões Comunitárias, seminários, Projeto Vereador Mirim, eventos da Procuradoria Especial
da Mulher, sessões solenes, anúncios comunitários e institucionais, cursos e eventos da Escola do
Legislativo, entre outras atividades parlamentares da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Os documentos devem ser entregues no período entre os dias 18 (dezoito) de julho de 2019 e 01 (primeiro)
de agosto de 2019, em envelope lacrado, juntamente com ofício da empresa, contendo a relação dos
documentos entregues, de acordo com o item 2 do Edital. O envelope deverá ser protocolado Setor
de Protocolo da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, situado à Rua Almirante Barroso, nº 261, sala
303 (3º andar). Cópias do edital e seus anexos poderão ser consultados no endereço eletrônico da
Câmara, localizado em portal.camaranh.rs.gov.br.
Valor da publicação R$ 250,50 de acordo com a lei municipal n° 1.805/2008.
Novo Hamburgo, 16 de Julho de 2019. RAUL CASSEL - Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

AVISO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 138/2019.
A Prefeitura Municipal de Tramandaí/RS torna público, para conhecimento dos
interessados,que retiﬁca o Edital de Pregão Presencial SRP n° 127/2019, o qual tem
por objeto a aquisição de Materiais de Sinalização Vertical e Horizontal, destinados
para uso da Secretaria de Segurança, Trânsito, Direitos Humanos e Transporte,
RETIFICANDO a descrição do item 21 do Anexo III do Edital, sem alteração na
data para o certame. Maiores informações no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Avenida da Igreja, 346, 3° andar, Centro, Tramandaí/RS e cópia do
Edital em nossa página na Internet, no endereço eletrônico www.tramandai.rs.gov.
br, opção Portal da Transparência e/ou Licitações, opção Licitações, opção Aviso de
Editais, opção Editais de Pregão Presencial, e/ou opção Portal da Transparência e/
ou licitações, opção Setor de Licitações (Aviso de Editais, Documentos, Download
e Pregão).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria Estadual da Saúde torna pública, através de seu pregoeiro e equipe de
apoio, designado por Portaria, a abertura de Pregões Eletrônicos para seleção de
fornecedores para Registro de Preços, tipo menor preço, conforme descrição abaixo e
de acordo com a legislação vigente.
Processo nº: 991186-20.00/19-1 - Pregão Eletrônico nº 0234/2019
Data da Disputa: 01/08/2019 às 10h – medicamentos
Processo nº: 19/2000-0058062-3- Pregão Eletrônico nº 0236/2019
Data da Disputa: 30/07/2019 às 14h15min – material de estomia
Os Editais encontram-se disponíveis no site www.compras.rs.gov.br Informações na
Divisão de Compras - Av. Borges de Medeiros, 1501 - 5º andar, Sala 04.
Porto Alegre, 05 de junho de 2019
Vera Oliveira
Diretora do Departamento Administrativo
Secretaria da Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 – Objeto: Transporte Escolar. Informamos a SUSPENSÃO, do
referido processo, por tempo indeterminado. Informações: (55) 3921-7062.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

AVISO DE ADIAMENTO-PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2019 – Objeto: Aquisição de Semi Reboque
– Conforme Termo de Referência Abertura: A sessão de abertura marcada para o dia 22/07/2019, às
8h30min, foi adiada para o dia 30/07/2019, às 8h30min, através do site www.comprasgovernamentais.gov.
br. O Edital poderá ser acessado a partir do site www.santamaria.rs.gov.br. Informações: (55) 3921-7062.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guaíba/RS comunica que está aberto o Edital de Licitação nº 100/2019, na modalidade
Pregão Eletrônico, objetivando a Aquisição de Materiais de TI, Elétricos e Cafeteira, cujas especificações constam
no edital admitindo o recebimento das propostas até às 13h50min do dia 30/07/2019 com abertura da sessão pública
às 14h00min do dia 30/07/2019, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital estará disponível
nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.guaiba.rs.gov.br. Maiores informações pelo e-mail:
compras@guaiba.rs.gov.br
Guaíba, 16 de julho de 2019.
Andrea Ribeiro
Diretora de Serviços Administrativos

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2019
PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Novo Hamburgo, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
neste ato representada por seu Presidente, torna pública a homologação deste pregão para a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, no valor de R$27,80 e R$25,83, por Mbps, lote I e II, respectivamente,
conforme proposta comercial – ANEXOI, para fornecimento de Serviço de Conectividade IP com
fornecimento de roteadores, para a interconexão e transporte de dados digitais multimídia (voz,
vídeo e dados), através de link de acesso à Internet, dedicado e exclusivo e largura de banda
garantida, tanto para upload como para download, conforme endereço e velocidades (bandas).
Valor da publicação R$ 200,40 de acordo com a lei municipal n° 1.805/2008. Homologo esta licitação.
Novo Hamburgo, 16 de julho de 2019. RAUL CASSEL - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Novo Hamburgo, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, neste
ato representada pelo seu Presidente, torna pública a realização da seguinte licitação: Contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de 62 (sessenta e dois) computadores desktop, marcas
Dell ou HP, acompanhando monitor LED, teclado e mouse, sendo todos da mesma fabricante
do computador, conforme especiﬁcações do termo de referência, COM REGISTRO DE PREÇO,
pregão eletrônico 03/2019. Data: 26 de julho de 2019 com início às 14h, horário de Brasília – DF.
Cópia dos editais e anexos poderão ser obtidas no sítio www.camaranh.rs.gov.br.
Valor da publicação R$ 200,40 de acordo com a lei municipal n° 1.805/2008.
Novo Hamburgo, 12 de julho de 2019.
RAUL CASSEL
Presidente

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

Torna público que realizará na sala de licitações do Município, no dia 31/07/2019 às
09:30hs o Pregão Presencial 32/2019 - contratação de empresa especializada do
ramo de tecnologia da informação para a instalação, implantação e manutenção de
sistema de gestão pública municipal., encontra-se disponível na página do Município
e Portal de Compras Públicas. Edital, anexos e informações complementares poderão
ser obtidas junto à Central de Compras, pelo fone 53-3251 9563,ou pelo site www.
saolourencodosul.rs.gov.br e-mail compras@saolourencodosul.rs.gov.br no horário
das 08:00 às 14:00 horas- São Lourenço do Sul –Rudinei Harter Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Poço das Antas/RS, torna público que se encontra aberta a licitação
modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019, exclusivamente dos interessados
qualiﬁcados como ME ou EPP, visando a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- botijão de 13 kg e botijão de 45 kg, sob o regime de menor preço por item, sendo que
a data de abertura da sessão pública está marcada para o dia 30 de julho de 2019,
às 08h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. O Edital encontra-se a
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Poço das Antas, sita à Av.
São Pedro, 1213, Centro, Poço das Antas/RS, fone (51) 3773-1122.
Poço das Antas, 16 de julho de 2019.
Ricardo Luiz Flach,
PREFEITO MUNICIPAL.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
3º BE CMB (3º BE/1917) BATALHÃO
CONRADO BITTENCOURT

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Tradicional nº 05/2019
O 3º Batalhão de Engenharia de Combate, sito à Rua Marques Ribeiro s/n,
Bairro Marques Ribeiro, na cidade de Cachoeira do Sul – RS, torna público que está
realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR
PREÇO por item, para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de impressões/cópias com disponibilização de equipamentos novos e de
primeiro uso, incluindo assistência técnica para manutenção e reposição dos meios
necessários à realização dos serviços contratados, exceto papel, visando atender
às necessidades das seções do 3º Batalhão de Engenharia de Combate.
A fase de lances está prevista para o dia 29 de julho de 2019 às 10:00 horas.
O edital na íntegra estará à disposição dos interessados na internet, no Portal de
Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir do dia 17
de julho de 2019 às 08:00 horas ou diretamente na Seção de Aquisições, Licitações
e Contratos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de segunda a quinta-feira
nos horários das 10h às 12h e 14h às 17h e sexta-feira das 08h às 12h ou pelo fone:
(51) 3724-5046.
Cachoeira do Sul - RS, 17 de julho de 2019
RENATO FARIAS BAZI – Coronel
Ordenador de Despesas do 3º BE Cmb

