Terça-feira

GRAVATAÍ
Terreiros de matriz
africana serão
regulamentados

23 de julho de 2019
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Republicação da Tomada de Preços nº 02/2019: Objeto: Contratação de empresa para
construção de arquibancada. Data de abertura: 07/08/2019, às 09h.
Pregão Eletrônico nº 19/2019: Objeto: Aquisição de escavadeira hidráulica,
motoniveladora, retroescavadeira e caminhão. Data de abertura: 06/08/2019, às 09h.
Íntegra dos editais pelo site www.vacaria.rs.gov.br , fone: 54 3231 6410.
Prefeito Municipal – Amadeu de Almeida Boeira

Foi aprovado na Câmara Municipal
um projeto de lei que estabelece procedimentos para a regulamentação do
funcionamento dos terreiros de matriz
africana e afro umbandista no âmbito
do município de Gravataí. Compete
à prefeitura municipal expedir o alvará de funcionamento aos terreiros,
criando as condições específicas para
regulamentação da atividade de acordo
com a finalidade, as especificidades e a
realidade local, considerando as legislações estadual e federal de defesa do
patrimônio cultural de matriz africana
no Brasil.
Compreende-se por terreiro de
matriz africana e/ou afro umbandista
os seguintes territórios: que expressam
uma dimensão cultural, material e
imaterial por meio de elementos invariantes que simbolizam uma identidade
comum, constituída por um sistema de
valores, crenças e ideias que constroem
um modo específico de observar, agir e
compreender o mundo a partir da matriz civilizatória africana ou indígena;
que congregam grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias
de organização social, que ocupam e
usam territórios e recursos naturais
como condição para sua produção
cultural, social, civilizatória, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos,
inovação e práticas geradas e transmitidas pela tradição; residências e/
ou locais onde são realizadas formas
distintas de ritos de matriz africana e/
ou afro umbandista, a partir das tradições do Batuque, do Candomblé, da
Umbanda e da Quimbanda, e outras
expressões Afro Religiosas.
Os alvarás serão concedidos após
a solicitação por partes dos terreiros e
a entrega da documentação necessária
para a regulamentação. Na justificativa,
o Executivo afirma que o projeto de lei
visa “preservar a defesa de uma questão
histórica e cultural, a fim de resgatar e
manter uma memória coletiva acerca da
luta dos direitos dos Povos de Terreiro”.
 SÃO LEOPOLDO - A terça-feira,
quinto dia de atrações da São Leopoldo
Fest, promete ser muito movimentada.
Nesta data, a entrada ao público será
gratuita e o fechamento da noite será por
conta da apresentação do show do uruguaio Daniel Drexler. Além disso, haverá
os shows gospel com o grupo Divina
Inspiração e do cantor Luiz Arcanjo. As
atrações dos festejos também ficam por
conta das apresentações do Grupo de
Dança Folclórica Germânica da Sociedade Ginástica; dos Grupos Maturidade
Ativa, banda Estação 3; vocal Phoenix e
coro Freundekreis, e do cantor Gilnei
Lucas. Equipes da secretaria municipal
de Desenvolvimento Social (SDS) farão
o recebimento de doações de alimentos
não perecíveis que serão destinados às
famílias que são atendidas pela Rede de
Assistência Social do município.
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MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Coronel Barros – RS torna público que se encontra aberto o Processo de licitação
modalidade Inexibilidade - CHAMADA PÚBLICA nº 002/2019, para ﬁns de habilitação dos fornecedores
e recebimento das propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947/09 e Resolução FNDE nº. 04/2015. O prazo para
a entrega dos envelopes será até de 20 de agosto de 2019 no horário das 09h00min. Maiores
informações poderão ser obtidas no site http://www.coronelbarros.rs.gov.br.
Coronel Barros/RS, 22de julho de 2019. Edison Osvaldo Arnt-Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL

Concorrência Pública n° 37 e 39/2019

A SMF/PMC torna público que serão realizados processos licitatórios CP
n° 37/19 RP locação de impressoras para a municipalidade, cfe abertura
em 27/08 às 10 horas, CP n° 39/19 RP aquis. de gêneros alimentícios, cfe
abertura em 23/08 às 10 horas. Informações fone: 53.3252.9522, os editais
encontram-se no site: www.cangucu.rs.gov.br.
Canguçu/RS, 22 de julho de 2019.
Marcus Vinicius Muller Pegoraro
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA
DE NOVO HAMBURGO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo - TORNA PÚBLICO para conhecimento dos
interessados, que realizará Pregões nas datas e horários que seguem:
Dia 01/08/2019 às 14h:05min PREGÃO ELETRONICO Nº. 99/2019, cujo objeto é a Contratação de
Serviços de Lavanderia Hospitalar, a ﬁm de suprir as necessidades da FSNH.
Dia 05/08/2019 às 14h:05min PREGÃO ELETRONICO Nº. 100/2019, cujo objeto é a Calçados de
Segurança Brancos, a ﬁm de suprir as necessidades da FSNH.
Os Editais das Licitações estarão à disposição dos interessados, nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.fsnh.net.br
Novo Hamburgo, 22 de Julho de 2019.
RÁFAGA NUNES FONTOURA ITAJANARA ELISANGELA BERLITZ
Diretor Presidente
Diretora Administrativo e Financeiro

O Município de Santiago torna público o seguinte processo:
PREGÃO PRESENCIAL nº 51/2019: Registro de Preço para futuras aquisições de cargas de gás de
cozinha 13kg, ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/2019 às 9h.
TOMADA DE PREÇO nº 26/2019: Contratação de Empresa para ministrar aulas de Judô na EMTO
Criança Feliz, ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/08/2019 às 14h.
Maiores informações no site www.santiago.rs.gov.br, no Quadro de Publicações Oﬁciais do Município
e pelo fone (55)3249-7500.
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 – EXTRATO DO EDITAL N° 40/2019 –
NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS
O MUNICÍPIO DE SANTIAGO, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal,
no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2019, regido pelo Edital nº
16/2019, de 16/04/2019, torna público que: 1. Divulgam-se as Notas Preliminares da Prova de Títulos.
2. Informa-se o prazo de recursos referentes às Notas Preliminares da Prova de Títulos, de 23 a 25 de
julho de 2019. O edital na íntegra está presente no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.
com.br e no site da Prefeitura Municipal: www.santiago.rs.gov.br. Santiago, 22/07/2019. Tiago Görski
Lacerda, Prefeito Municipal de Santiago.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ABERTURA DE PREGÃO

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Superintendência de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a abertura das licitações abaixo, que ocorrerão no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 175/2019 - PROCESSO 19.0.000061997-6, Contratação de serviços
de limpeza e conservação, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos para atender
o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre
- PREVIMPA, conforme especiﬁcado em Edital.
ABERTURA: será às 10h do dia 05 de agosto de 2019.
PREGÃO ELETRÔNICO 186/2019 - PROCESSO 19.0.000064219-6, Aquisição de Eletrodomésticos,
Equipamentos e Materiais para Cozinha, Esportivo, de Fotograﬁa, Projeção e de proteção para diversos
órgãos da Administração Municipal, conforme especiﬁcado em Edital.
ABERTURA: será às 14h do dia 06 de agosto de 2019.
PREGÃO ELETRÔNICO 236/2019 – PROCESSO 19.0.000077292-8 – Aquisição de Materiais e
Acessórios Elétricos, Luminárias, Chuveiros, e de prevenção e Segurança, para a Administração
Municipal, conforme especiﬁcado em Edital.
ABERTURA: será às 10h do dia 05 de agosto de 2019.
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente SLC/SMF.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
O Município de Camaquã, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 48/2019, para
aquisição de 02 (dois) caminhões com caçamba basculante, novos, zero km, ano modelo mínimo
2019, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento nº 18.2820.776.0000001-68, ﬁrmado
com a Caixa Econômica Federal, em atendimento a Lei nº 2.145/2017, alterada pelas Leis nº
2.223/2018 e nº 2.249/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com
a Caixa Econômica Federal, para aquisição de usina asfáltica, máquinas e veículos rodoviários;
sendo o item adjudicado para a empresa TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E
MOTORES LTDA, CNPJ: 11.726.521/0006-51, no valor total de R$ 785.000,00. Esta publicação
equivale à publicação da Adjudicação e Homologação. Contrato originário do Pregão Presencial nº
48/2019. Aquisição de 02 (dois) caminhões com caçamba basculante, novos, zero km, ano modelo
mínimo 2019, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento nº 18.2820.776.0000001-68,
ﬁrmado com a Caixa Econômica Federal, em atendimento a Lei nº 2.145/2017, alterada pelas Leis
nº 2.223/2018 e nº 2.249/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com
a Caixa Econômica Federal, para aquisição de usina asfáltica, máquinas e veículos rodoviários.
TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA, CNPJ: 11.726.521/0006-51,
CONTRATO Nº 131/2019 – Valor total de R$ 785.000,00. Data da assinatura: 08 de julho de 2019.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 63/2019 – Aquisição de ﬁtas reativas para doseamento de glicose
com glicosímetros em comodato; seringas de insulina e lancetas estéreis. Abertura: 05 de agosto
de 2019 às 09 horas. Contrato nº 0525.924 – DVº: 96, Contrato de Financiamento que, entre si,
fazem a Caixa Econômica Federal e o Município de Camaquã/RS destinado ao apoio ﬁnanceiro
para o Financiamento de Despesas de Capital, conforme plano de investimento – por meio do
FINISA. Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ nº 00.360.305/0001-04,
Tomador: Município de Camaquã, Valor total de R$ 6.975.000,00. Data da assinatura: 19 de julho
de 2019. Informações: Setor de Licitações, Fone (51) 3671 – 7237, E-mail: licitacoes@camaqua.
rs.gov.br site: www.camaqua.rs.gov.br e portal: www.portaldecompraspublicas.com.br Camaquã,
RS, 22 de julho de 2019. Ivo de Lima Ferreira – Prefeito Municipal.

CANCELAMENTO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019
CANCELAMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 O Prefeito
Municipal de Santo Expedito do Sul no uso legal de suas atribuições, torna público informa aos
interessados cancelamento do processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a Aquisição de Veículo novo para o Gabinete, maiores informações no
site www.santoexpeditodosul.rs.gov.br e pelos fones: (54)33961166/1188 com Monica. Em 22/07/2019
– Amarildo Negrini – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Diretoria de Compras e Licitações – DCL
AVISO N° 92/2019
O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, através da Diretoria de Compras e Licitações informa:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 80/2019 – ANULAÇÃO
Fica anulado o Pregão Eletrônico para contratação de clínica especializada no tratamento de saúde
mental para o Município de Novo Hamburgo.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 7/2019 – ANULAÇÃO
Fica anulado a Concorrência Pública para contratação de serviços com responsabilidade técnica
para recomposição de pavimentações, imprimação, recapeamento e manutenção em vias públicas
do Município de Novo Hamburgo.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, dia 23 (vinte e três) de julho de 2019.
NEI LUÍS SARMENTO, Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2019
PROCESSO Nº 3818/2019

O Município de Nova Hartz torna público a contratação da Companhia Riograndense de Saneamento
– CORSAN, através de Contrato de Programa para prestação de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI da lei n.º 8.666/93, conforme parecer
jurídico n.º 103/2019 datado em 19/07/2019.
Objeto: Prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo a
exploração, execução de obras, ampliações e melhorias com a obrigação de implantar, fazer, ampliar,
melhorar, explorar e administrar com exclusividade os serviços de abastecimento de água potável e
esgoto sanitário, na área urbana e áreas contínuas, incluídas, incluindo captação, adução de água bruta,
tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição do consumo de água, bem como, a coleta,
transporte, tratamento e destino ﬁnal do esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento ao público
usuário dos sistemas, controle de qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os princípios
da conveniência social, ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Política Estadual de Saneamento.
Prazo: 25 (vinte e cinco) anos a contar da assinatura do contrato.
Nova Hartz, 22 de Julho de 2019.
Flavio Emílio Jost
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
AVISOS DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 21/19. OBJETO: contratação de prestação de serviços de transporte escolar.
ABERTURA: 14:00 horas do dia 07 de Agosto de 2019. Pregão Presencial n° 40/19. OBJETO: Registro
de preços para a locação, montagem e desmontagem de palcos, e prestação de serviços de sonorização
e iluminação, nos eventos realizados pelo Município. ABERTURA: 14:00 horas do dia 02 de Agosto de
2019. Pregão Presencial n° 41/19. OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento e instalação de
“playgrounds” para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educação. ABERTURA: 14:00
horas do dia 05 de Agosto de 2019. Pregão Presencial n° 42/19. OBJETO: Registro de Preços para a
prestação de serviços de fornecimento e instalação de esquadrias para a Secretaria Municipal de Educação.
ABERTURA: 14:00 horas do dia 06 de Agosto de 2019. Pregão Presencial n° 43/19. OBJETO: Registro
de Preços para o fornecimento de gêneros alimentícios especial para alérgicos e intolerantes, para a
Secretaria Municipal de Educação. ABERTURA: 14:00 horas do dia 08 de Agosto de 2019. Pregão
Presencial n° 44/19. OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de kit automatizador de portão
para a Secretaria Municipal de Educação. ABERTURA: 14:00 horas do dia 09 de Agosto de 2019. Pregão
Presencial n° 45/19. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de
serviços de manutenção de veículo da frota do Município. ABERTURA: 14:00 horas do dia 12 de Agosto
de 2019. Pregão Presencial n° 46/19. OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de materiais
de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais. ABERTURA: 14:00 horas do dia 13 de Agosto de
2019. Pregão Presencial n° 47/19. OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de suporte para
lixeiras, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. ABERTURA: 14:00 horas do dia 14 de Agosto
de 2019. REGÊNCIA: Leis nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES pelos fones n°
(51) 3687 3505 / 3507 / 3509 / 3510, ramais 3505, 3507 e 3692, ou pelo site www.arroiodosal.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO INFORMA:
CHAMAMENTO PÚBLICO N°20.2019: Credenciamento de pessoas físicas para prestação de
serviços médicos na especialidade de PSIQUIATRIA, para atendimento aos usuários da rede pública
municipal de Osório-RS, com inscrições pelo período de 12 meses, a contar da publicação, devendo
a documentação ser protocolada para o setor de licitações, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
CHAMAMENTO PÚBLICO N°21.2019: Credenciamento de entidades interessadas em promover,
executar e organizar as atividades campeiras da Semana Farroupilha de 2019, com inscrições no
período de 23.7.2019 a 9.8.2019, devendo a documentação ser protocolada para o setor de licitações,
das 8h às 12h e das 13h30.
CHAMAMENTO PÚBLICO N°22.2019: Credenciamento de pessoas físicas para prestação de
serviços médicos na especialidade de CARDIOLOGIA, para atendimento aos usuários da rede pública
municipal de Osório-RS, com inscrições pelo período de 12 meses, a contar da publicação, devendo
a documentação ser protocolada para o setor de licitações, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
CHAMAMENTO PÚBLICO N°23.2019: Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços
médicos na especialidade de UROLOGIA, para atendimento aos usuários da rede pública municipal de
Osório-RS, com inscrições pelo período de 12 meses, a contar da publicação, devendo a documentação
ser protocolada para o setor de licitações, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
TOMADA DE PREÇOS N°28.2019: Contratação de empresa para pavimentação com bloquetos na
Rua Vinte de Setembro em Osório-RS, no dia 8.8.2019 as 9h, no Setor Licitações.
TOMADA DE PREÇOS N°29.2019: Contratação de empresa para construção de iluminação pública
das Ruas Nova e Ernesto Castelhano no Distrito de Passinhos em Osório-RS, no dia 9.8.2019 as
9h, no Setor Licitações.
TOMADA DE PREÇOS N°30.2019: Contratação de empresa para reforma elétrica da EMEI Bem Me
Quer em Osório-RS, no dia 9.8.2019 as 10h30, no Setor Licitações.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019: Registrar preços para confecção de materiais gráﬁcos, destinados
ao uso de diversas Secretarias do município. Data de abertura das propostas: 05/08/2019 às 9h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019: Aquisição de arado subsolador e enxada rotativa, destinados
para atender a demanda da patrulha agrícola da secretaria de meio ambiente, agricultura e pecuária
do município de Osório-RS. Data de abertura das propostas: 02/08/2019 às 9h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019: Registrar preços de material e serviço de mão de obra, para
assentamento de meio ﬁo de concreto no município de Osório. Data de abertura das propostas:
02/08/2019 às 10h. Maiores informações pelo fone (51) 3663-8287 ou pelo e-mail: licitaosorio@yahoo.
com.br. Osório, 23 de julho de 2019. Elisete Campos dos Anjos. Sec. de Administração.

