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Quinta-feira

MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS
PREGÃO PRESENCIAL 44-06/2019 Objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, SOB
DEMANDA, DE PNEUS E ÓLEOS PARA MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS
LEVES E UTILITÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS. A sessão pública
ocorrerá no dia 21/08/2019, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de
Lajeado/RS, Rua Cel. Júlio May, 242, 3º andar, Bairro Centro, Lajeado/RS. O edital e seus anexos
podem ser obtidos através do portal www.lajeado.rs.gov.br, ou poderão ser solicitados pelo
e-mail procuradoria.licitacao@lajeado.rs.gov.br. Lajeado/RS, 07 de agosto de 2019 – Natanael
Zanatta – Coordenador Especial de Governo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, no uso de suas atribuições, faz
saber que está PROMOVENDO Processo 52/2019 – Pregão Eletrônico 16/2019, para Aquisição
de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados ao atendimento e manutenção das
atividades da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com relação constante no Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Os interessados poderão conhecer a íntegra do Edital acessando
o Site Oﬁcial do Município: https://www.lavrasdosul.rs.gov.br/licitacao, no link “Licitações”.
A sessão de disputa ocorrerá no dia 26/08/2019, às 14:15hs, no site do Pregão Online Banrisul,
onde deverão ser cadastradas as propostas, e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite
para recebimento das propostas dia 26/08/2019 às 08:30hs, abertura das propostas 26/08/2019 às
08:31hs.
Lavras do Sul, 07 de agosto de 2019.
Biramar Machado Goulart - Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
ERRATA
Dispensa de Licitação n.º 042/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.° 07/2019
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para as escolas de Ensino Fundamental e Educação
Infantil, itens frustrados no Pregão n.º 06/2019. Abertura: 20/08/2019 às 09h00min. Cópia do
Edital poderá ser obtida na Prefeitura Municipal ou no site http://www.pmriozinho.rs.gov.br/. Maiores
Informações no email licita@pmriozinho.com.br ou no telefone: (051) 3548-1090. Riozinho, 8 de
agosto de 2019. Valério José Esquinatti – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS
EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49-03/2019
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15750/2019
- CONTRATADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE PATINS RYE LTDA ME CNPJ nº
87.720.934/0001-86, CONFECÇÕES SANDRINÁ LTDA ME CNPJ 93.746.659/0001-72 e
COMERCIAL ELÉTRICA SÃO CRISTÓVÃO LTDA CNPJ 92.386.796/0001-80.
- VALOR: R$ 105.762,00 (cento e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais), R$ 18.990,00
(dezoito mil, novecentos e noventa reais) e R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).
- FUND. LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019
O Município de Sananduva comunica que, no dia 26 de Agosto de 2019, às 09h30min, será
realizado certame tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar,
nos termos do edital de licitação. Credenciamento até o terceiro dia útil anterior a abertura das
propostas (21/08/2019). Informações pelo fone (54)3343-1266 e e-mail licitacao@sananduvars.com.br.
Edital disponível no site www.sananduva.rs.gov.br. – Link Licitações. Sananduva RS, 08 de Agosto de
2019. LEOMAR JOSÉ FOSCARINI – PREFEITO MUNICIPAL.

Onde se lê: “O do contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais). Base Legal: artigo 24, II, da Lei n.º
8.666/93.”
Leia-se: “O valor mensal do contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais). Base Legal: artigo 24, X, da
Lei n.º 8.666/93”.
São Sebastião do Caí/RS, 05 de agosto de 2019.
CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE,
Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
O Prefeito Municipal de Lavras do Sul, no uso de suas atribuições, faz saber que está PUBLICANDO
Processo 48/2019 – Pregão Eletrônico 15/2019, para Sistema de Registro de Preços para
possíveis aquisições de Ferramentas e equipamentos que serão utilizados na oﬁcina mecânica
da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, de acordo com relação constante no Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Os interessados poderão conhecer a íntegra do Edital acessando
o Site Oﬁcial do Município: https://www.lavrasdosul.rs.gov.br/licitacao, no link “Licitações”.
A sessão de disputa ocorrerá no dia 21/08/2019, às 14:15hs, no site do Pregão Online Banrisul,
onde deverão ser cadastradas as propostas, e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite
para recebimento das propostas dia 21/08/2019 às 08:30hs, abertura das propostas 21/08/2019 às
08:31hs.
Lavras do Sul, 07 de agosto de 2019.
Sávio Johnston Prestes - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 16/2019
PROCESSO: 19.16.000018813-5
PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de chapas de
alumínio.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA: 10h do dia 14/08/2019.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis através do
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados deverão dispor de chave
de identiﬁcação e senha pessoal, obtidas através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br.
Informações poderão ser adquiridas pelo endereço eletrônico licit@eptc.prefpoa.com.br.
MILENE FONTANELLA HARTMANN, Diretora Administrativo-Financeira.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
EDITAL Nº 072/19
Convoca e cientifica candidato classificado no Concurso Público Municipal nº 001/2019, nomeado
nesta data, para a posse.
VILMAR MEROTTO, Prefeito Municipal de Tapejara, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a convocação e cientiﬁcação do candidato a seguir
classiﬁcado, apto, devendo apresentar-se para a posse:
Nome

Classiﬁcação

Cargo

Mariane Favretto

1ª

Fiscal Tributário

O candidato convocado por este Edital deverá apresentar-se junto à esta instituição no prazo de 10
(dez) dias contados a partir da publicação deste Edital para a entrega da documentação necessária
ou solicitar prorrogação por escrito, por igual período (10 dias).
A relação de documentos deverá ser obtida junto ao Departamento Pessoal do município, qualquer
informação pelo telefone (54) 3344-4740.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
Tapejara, 06 de agosto de 2019.
Vilmar Merotto
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
(Pregão 09/2019)
A Câmara Municipal de Canoas comunica a abertura de Licitação na modalidade
Pregão, de forma presencial, com critério de julgamento pelo menor preço, objetivando
a contratação do fornecimento de água mineral.
As propostas serão recebidas no dia 26/08/2019, às 13h30min, na Rua Ipiranga, nº
123, 3º andar, Canoas/RS. O Edital e demais atos serão publicados no site www.
camaracanoas.rs.gov.br .
Cezar Paulo Mossini
Presidente da Câmara Municipal de Canoas

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SÚMULA DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí comunica que, em despacho proferido no Processo de
Dispensa de Licitação nº 045/2019, reconhece ser dispensável a licitação para contratar a empresa
MARISETE INÊS S. NEIS & CIA LTDA, CNPJ nº 10.732.242/0002-04, para execução de obras e
prestação de serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários,
visando à recuperação de calçamento em pedra irregular. Valor total: R$ 28.543,50 (vinte e oito mil,
quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Base Legal: art. 24, inciso I, da Lei n.º
8.666/93.
São Sebastião do Caí, 02 de agosto de 2019.
CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE,
Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
EXTRATO DE EDITAL

A Câmara Municipal do Rio Grande torna público para conhecimento dos interessados
que será realizado Pregão Eletrônico nº 009/2019_ Pregão Eletrônico para
Registro de Preços de Materiais para Manutenção Predial. O edital está em: www.
camarariogrande.rs.gov.br. Portal para realização do pregão www.banrisul.com.br ou
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
DATA DA ABERTURA: Dia: 20/08/2019 - Hora: 10:00h
Rio Grande, 06 de agosto de 2019.
Verª. Andréa Dutra Westphal
Presidente

Concorrência Pública n° 44 e 45/2019
A SMF/PMC torna público que serão realizados processos licitatórios CP 44/2019
Aquisição de equipamentos a serem alocados em diversas unidades de saúde, cfe
abertura em 11/09 às 10 horas, com recursos oriundos da Consulta Popular 2017/2018,
Emendas Parlamentares n° 32980002, 28580010 e 28640006 e contrapartida com
recursos do Município; CP 45/2019 RP aquis. de materiais para confecção de placas
de trânsito, cfe abertura em 13/09, às 10 horas. Informações fone: 53.3252.9522, os
editais encontram-se no site: www.cangucu.rs.gov.br.
Canguçu/RS, 07 de agosto de 2019.
Marcus Vinicius Muller Pegoraro
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ERRATA EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2017
PROCESSO 18.0.000009435-4

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, por meio da Comissão Especial de Licitação nomeada pela
Portaria nº 512, de 26 de dezembro de 2017, situada na Rua Siqueira Campos, 1.300, 3º andar,
Centro, no uso de suas atribuições, torna pública a ERRATA do edital da licitação, na modalidade
Concorrência, do tipo Melhor Técnica, no regime de empreitada por Preço Unitário, tendo como
ﬁnalidade a contratação de 02 (duas) agências de publicidade para prestação de serviços de
publicidade e seus desdobramentos, tecnicamente capacitada para a divulgação de atos, programas,
obras, serviços e campanhas de interesse público e comunitário do Município de Porto Alegre,
observado o caráter educativo, informativo e de orientação social, de acordo com o estabelecido no
art. 37, § 1º, da Constituição Federal.
A redação do item 5.2 passa a ser: Plano de Comunicação Publicitária: a Proposta Técnica da licitante
apresentará o Plano de Comunicação elaborado com base no Brieﬁng que compõe o Anexo II deste
Edital, tomando como investimento máximo o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) e o
prazo de 6 (seis) meses.
As demais disposições permanecem inalteradas.
CÉSAR AUGUSTO PEREIRA, Presidente da Comissão Especial de Licitação.

ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE DATA DE ABERTURA

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Superintendência de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a alteração do edital da licitação abaixo, que ocorrerá
no site www.portaldecompraspublicas.com.br, permanecendo inalteradas as demais disposições.
PREGÃO ELETRÔNICO 114/2019 - PROCESSO 19.0.000053941-7, Registro de Preços para
Serviços de manutenção técnica corretiva em eletrodomésticos e equipamentos, incluindo o
fornecimento e a substituição de peças e componentes, visando atender aos órgãos da Administração
Pública Municipal de Porto Alegre. Foram feitas alterações nos seguintes itens do edital: 7.3.1.1
Foi acrescentada a informação que os custos com fornecimentos de peças não serão objeto de disputa
na licitação; e Anexo IX - Proposta - Foram acrescentados os valores máximos estimados com custo
de peças nos itens 2.1.1 e 2.1.2, por não fazerem parte da disputa da licitação. ABERTURA: será às
10h do dia 23 de agosto de 2019.
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente SLC/SMF

ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Superintendência de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a abertura da licitação abaixo, que ocorrerá no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 260/2019 - PROCESSO 19.0.000083043-0– Registro de Preços de Fios
Cirúrgicos, para atender aos órgãos da Administração Pública Municipal de Porto Alegre, conforme
especiﬁcado em Edital. ABERTURA: será às 9hs do dia 21 de agosto de 2019.
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente SLC/SMF.

SANTA MARIA
Cooperativas irão
fornecer alimentos
da merenda escolar
Duas importantes e essenciais
políticas de governo foram garantidas
prefeitura de Santa Maria. O prefeito
Jorge Pozzobom homologou a chamada pública para a aquisição de gêneros
alimentícios às escolas do município.
Dessa forma, o Poder Executivo garante a segurança alimentar por meio
das merendas para as crianças e os
adolescentes de rede municipal de ensino e fortalece a agricultura familiar.
Duas cooperativas de Santa Maria,
uma de Erechim e uma de Harmonia
serão as responsáveis por fornecer
os alimentos destinados ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae), de 5 de
agosto a 20 de novembro. Conforme
a superintendência de Compras e Licitação, 18 itens foram atendidos pelas
cooperativas. Apenas os cortes de
frango ficaram de fora das compras.
Dessa forma, serão investidos R$
432.263,90 na compra de alimentos
para as escolas da Rede Municipal
de Ensino.
Conforme a Chamada Pública,
serão adquiridos alface, aipim, arroz,
batata-doce, banana-prata, beterraba,
cenoura, feijão-preto, couve-folha-manteiga, laranja para suco, ovos
de colônia, tomate, repolho-verde,
iogurte, bebida láctea, carne moída,
leite em pó integral e carne suína.
A prefeitura de Santa Maria ressalta
que adquire 40% dos produtos da
agricultura familiar para as merendas
escolares. A intenção é chegar a 50%
nos próximos meses. Ressalta-se,
também, que o município conta
com sete cozinhas comunitárias em
diferentes bairros do município, que
utilizam produtos provenientes dos
agricultores familiares.
 TIO HUGO - O prefeito de Tio
Hugo, Gilso Paz, esteve reunido com
o secretário Covatti Filho, que está a
frente da secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio
Grande do Sul. Na ocasião, o líder do
Executivo tio-huguense encaminhou
algumas solicitações com o intuito de
reforçar e melhorar o atendimento da
secretaria municipal de Agricultura e
Meio Ambiente. Foi solicitado a doação de um veículo para utilização nos
atendimentos e deslocamentos à propriedades rurais do município. Além
disso, também foi requerida através
de convênio, a cedência de máquinas
para intensificar os trabalhos de manutenção e recuperação de estradas
vicinais do interior, utilizadas para o
escoamento diário da produção de leite, grãos, animais e demais itens. Gilso
Paz salienta que o objetivo é reforçar o
atendimento realizado aos produtores,
uma vez que Tio Hugo possui como
base da sua economia a atividade primária, e desta forma, é fundamental
disponibilizar uma boa estrutura para
a comunidade rural.

