Sexta-feira e fim de semana

21, 22 e 23 de maio de 2021

FRONTEIRAS
Reunião debate futuro
da Ponte Internacional
de São Borja
Uma reunião tratou da renovação
da concessão da Ponte Internacional da
Integração, que liga os municípios de
São Borja - no Brasil - e Santo Tomé
- na Argentina-. Lideranças do Estado
e do município estão em constante
mobilização para acompanhar e buscar
alternativas com relação ao final do
contrato de concessão da, que se encerra
no dia 29 de agosto deste ano.
O atual contrato é originado de uma
parceria pública-privada (PPP) entre
os governos federais da Argentina e do
Brasil e iniciativa privada na década
de 1990, que teve um investimento
de cerca de U$$50 milhões. Existe
uma preocupação, sobretudo de São
Borja, com relação a manutenção das
atividades da estrutura do complexo do
porto seco, que foi criado através de um
acordo entre os dois países e conta com
um Centro Unificado de Fronteira, com
disponibilização de serviços aduaneiros.
Atualmente, cerca de 800 pessoas trabalham no local, que assegura 28% do comércio entre ambos os países vizinhos.
Os participantes da reunião demonstraram preocupação com o fim
da concessão e o impacto econômico
que irá ocasionar na região, caso este
término aconteça em agosto. Assim,
as autoridades municipais, estaduais
e federais sugeriram a renovação do
contrato com a atual concessionária
(Mercovia S/A), por um período determinado, até que possam ser organizadas
todas as questões burocráticas para um
posterior contrato definitivo. Entretanto,
o governo brasileiro ainda aguarda uma
sinalização do governo argentino sobre
o tema.
O prefeito de São Borja, Eduardo
Bonotto, defendeu a prorrogação, pois,
conforme ele, o atual consórcio empresarial tem se mostrado eficiente nas operações, “além de ser um modelo exemplo na América Latina”, segundo ele. Do
mesmo modo, Bonotto compreende que
se houver a estatização ambos os países
serão prejudicados. O representante
da Mercovia/SA, José Luís Vazzoler,
comentou que a empresa está disposta
a conversar com os dois países em conjunto e resolver o problema.
 DOIS IRMÃOS - Para apoiar os
empreendedores de Dois Irmãos, a
prefeitura, em parceria com a Sicredi
Pioneira e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL),lançou um
programa de microcrédito. O empresário do município poderá fazer um
empréstimo de até R$ 20 mil e pagará
uma taxa de 0,49% ao mês, sendo
que a prefeitura pagará os outros
0,49% do financiamento à instituição
financeira. O microcrédito faz parte
de um pacote de auxílio, que conta
com auxílio aluguel para as empresas,
prorrogação do IPTU, qualificação
sobre marketing digital e, em breve,
será implantado o programa da Nota
Fiscal Gaúcha Municipal.
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 448/2021
O Prefeito Municipal de Canguçu, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
que determina a Lei n° 8.666/93, torna público a DL n° 448/2021, que trata do serviço de
instalação, manutenção mensal e aquisição de link dedicado de internet para a Secretaria
de Saúde, pelo período de 03 meses, com a empresa GIALES FISCHER GRUTZMANN
& CIA LTDA, CNPJ: 09.276.563/0001-81, no valor de R$ 4.100,00 mensais, com base
no artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.
Canguçu, 21 de Maio de 2021.
Marcus Vinicius Muller Pegoraro
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação da Avenida Olegário
José Guimarães, Bairro Piratini, Alvorada-RS, início na esquina da Avenida Piratini até a Rua Santos
Dumont, consoante contrato de repasse OGU nº 893633/2019/MDR/CAIXA - Operação 106862147/2019 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação de Via do Município de Alvorada - RS
e regido pela Portaria Interministerial 424/2016 e suas alterações, por meio da Caixa Econômica
Federal. Data, horário e local da disputa de preços: dia 10 de junho de 2021, às 10 horas, nas
dependências da Prefeitura Municipal, Avenida Getúlio Vargas, nº 2266, Bairro Bela Vista,
Alvorada-RS. Edital na íntegra: site alvorada.atende.net, ou por meio do e-mail licitacoes-alvorada@
alvorada.rs.gov.br. Informações: telefone (51) 3044-8563.
JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL – PREFEITO

Estado do Rio Grande do Sul - Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEDE NOVA
EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO N°. 035/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021.

O Prefeito Municipal de Sede Nova/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, que no dia 09
de junho de 2021 às 14:00 horas na sede do Poder Executivo Municipal, sito a Rua Campo Novo nº.
344, em Sede Nova/RS, estará recebendo propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO
DIDONÉ. Informações podem ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone: (055) 3526-1100, ou
ainda pelo e-mail dpcompras@sedenova.rs.gov.br, os arquivos se encontram no site www.sedenova.
rs.gov.br . Sede Nova – RS, 20 de maio de 2021.
JANDIR KUNZLER
Prefeito Municipal, em Exercício

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 03/2021 - Exclusiva ME e EPP

Objeto: registro de preço para aquisição de Gás de Cozinha, sendo a data de
abertura das propostas no dia 03/06/2021, às 9 horas. O Edital se encontra
no site: www.saosepe.rs.gov.br. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de
maio de 2021. João Luiz dos Santos Vargas Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 – REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2021 - Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para as secretarias municipais. Dia 07/06/2021,
às 08:00 horas. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 – Objeto: Aquisição de EPI’s e uniformes para as
secretarias de obras e agricultura do município de Santa Tereza-RS. Dia 07/06/2021, às 14:00 horas.
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza/RS, 21 de
maio de 2021. Gisele Caumo. Prefeita Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAMADO
Secretaria de Administração
Aviso de Edital
O Município de Gramado(RS), torna público a abertura do Pregão Eletrônico n.º 45/2021, que tem
por objeto a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para manutenção das ruas
pavimentadas do Município de Gramado. Abertura: 02/06/2021, às 09h; Edital disponível nos sites
www.gramado.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br Gramado, 20 de maio de 2021.
NESTOR TISSOT
Prefeito de Gramado

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
O MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA/RS, através do Prefeito Municipal,
torna público Licitação modalidade Pregão Eletrônico: nº 006/2021 –
TRANSPORTE ESCOLAR, dia 07/06/2021, às 9 horas. Edital e seus Anexos
estão disponíveis no site www.hulhanegra.rs.gov.br. Esclareça dúvidas pelo
telefone (53) 3249-1013 ou e-mail licitacoeshulhanegra@gmail.com. Hulha
Negra, 20 de maio de 2021.Carlos Renato T. Machado-Prefeito

Estado do Rio Grande do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14, 16 e 17/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 15, 16 e 17/2021
CHAMADA PÚBLICA N° 16/2021

A SMF/PMC torna público que serão realizados processos licitatórios PE n° 14/2021 RP contratação de
empresa para prestação de serviços de auxiliar de cozinha, cfe abertura em 09/06/2021, às 09 horas; PE
n° 16/2021 aquisição de sistema GNSS L1/L2-RTK (em tempo real), composto por um par de receptores
GPS geodésico (base + cover), coletora de dados, softwares de coleta e processamento de dados e
treinamento de funcionários, cfe abertura em 16/06/2021, às 09 horas; PE n° 17/2021 RP aquisição
de kits alimentação escolar, cfe abertura em 11/06/2021, às 09 horas; todos serão realizados pelo site:
www.bll.org.br; CP n° 15/2021 contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento,
manutenção e pronto atendimento de sistemas de alarmes - 24 horas, cfe abertura em 24/06/2021, às
10 horas; CP n° 16/2021 RP aquisição de próteses dentárias totais e parciais removíveis para o CEO,
cfe abertura em 28/06/2021, às 10 horas; CP n° 17/2021 RP aquisição de cargas de gás e cascos
de botijões, cfe abertura em 30/06/2021, às 10 horas; Chamada Pública n° 16/2021 Aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar, cfe abertura em 18/06/2021, às 10
horas;. Informações fone: 53.3252.9580, os editais encontram-se no site: www.cangucu.rs.gov.br.
Canguçu/RS, 20 de maio de 2021
Marcus Vinicius Muller Pegoraro
Prefeito Municipal de Canguçu

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que está PUBLICANDO:
Processo n.º 11/2021, Pregão Eletrônico n.º 07/2021 – para Sistema de Registro de Preços para
possíveis aquisições de aparelho de otoemissões que será utilizado pela fonoaudióloga e incubadora
neo natal que será utilizada como equipamento de transporte de recém nascidos para transferências
na Unidade Móvel. A sessão de disputa ocorrerá no dia 09/06/2021, às 10h30min, no site do
Pregão Online Banrisul, onde deverão ser cadastradas as propostas e documentos de habilitação, e
obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite para recebimento das propostas dia 09/06/2021
às 08h30min, abertura das propostas 09/06/2021 às 08h31min.
Processo n.º 23/2021, Pregão Eletrônico n.º 13/2021 – para Sistema de Registro Preços para
possíveis aquisições de cimento saca com 50kg. A sessão de disputa ocorrerá no dia 10/06/2021,
às 10h30min, no site do Pregão Online Banrisul, onde deverão ser cadastradas as propostas e
documentos de habilitação, e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite para recebimento
das propostas dia 10/06/2021 às 08h30min, abertura das propostas 10/06/2021 às 08h31min.
Processo n.º 16/2021, Pregão Eletrônico n.º 08/2021 – para Contratação de empresa para realização
de Serviços georreferenciados para a Regularização fundiária do bairro Dr. Breno Bulcão, conforme
o processo nº 108/1.12.000.132-0. A sessão de disputa ocorrerá no dia 11/06/2021, às 10h30min,
no site do Pregão Online Banrisul, onde deverão ser cadastradas as propostas e documentos de
habilitação, e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite para recebimento das propostas
dia 11/06/2021 às 08h30min, abertura das propostas 11/06/2021 às 08h31min.
Os interessados poderão conhecer a íntegra dos Editais acessando o Site Oﬁcial do Município:
https://www.lavrasdosul.rs.gov.br/licitacao, no link “Licitações”.
Lavras do Sul, 20 de maio de 2021.
Sávio Johnston Prestes
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, divulga os seguintes atos: Processo
86/2020 – Pregão Eletrônico 54/2020, para Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições
de Combustível para a Frota Municipal, gerou Termo Aditivo nº 004/2021 a Ata de Registro de Preços
nº 01/2021 com a Empresa Veleda Alves & Alves Ltda – CNPJ nº 01.624.993/0001-35, no que se
refere ao reequilíbrio do valor doLote 01, o item ÓleoDiesel Comum, o preço unitário registrado passa
de R$ 3,902 para R$ 4,216, Lote 02, o item Óleo Diesel S10, o preço unitário registrado passa de
R$ 3,999 para R$ 4,295,Lote 03, o item Gasolina Comum, o preço unitário registrado passa de R$
5,734 para R$ 5,791 e do Lote 04o item Gasolina Aditivada, o preço unitário registrado passa de
R$ 5,693 para R$ 5,771, conforme parecer da Assessoria Jurídica às ﬂs.305/308, cálculos do Setor
Contábil à ﬂ. 309/310 e decisão do Exmo. Sr. Prefeito à ﬂ. 314-verso, conforme Art.65,II, alínea “d” da
Lei Federal nº8.666/93,a título de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro. Processo 33/2019 – Dispensa
de Licitação 10/2019, Locação de prédio destinado ao uso da Secretaria Municipal de Assistência
Social, gerou o Termo Aditivo nº 001/2021 ao Contrato nº 46/2019, entre a Prefeitura Municipal de
Lavras do Sul e a Senhora Terezinha de Moraes Calderipe, no que se refere, a prorrogação por mais
12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato nº 46/2019, contados da data do seu vencimento
22/05/2021 e Termo Aditivo nº 002/2021 ao Contrato 46/2019, entre a Prefeitura Municipal de Lavras
do Sul e a Senhora Terezinha de Moraes Calderipe, no que se refere,ao reajuste de 6,44% sobre
o valor mensal contratado, concedido pela Contratante, com base no IPCA, conforme Adequação
Orçamentária e Financeira emitida pelo Setor de Contabilidade (às folhas 100), decisão do Exmo. Sr.
Prefeito às ﬂs.100-verso, passando o valor mensal do Contrato de R$1.600,36 para R$1.703,42 (um
mil e setecentos e três reais com quarenta e dois centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Objeto: registro de preços visando a aquisição/recarga de gás GLP P13 e P45 para atender às
necessidades das Secretarias do Município de Alvorada. Nova data, hora e local das disputas de
preços: dia 7 de junho de 2021, às 10 horas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital
RETIFICADO na íntegra: alvorada.atende.net, www.portaldecompraspublicas.com.br ou por meio do
e-mail licitacoes-alvorada@alvorada.rs.gov.br. Informações: telefone (51) 3044-8563.
JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL - PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
Objeto: registro de preços visando a aquisição de medicamentos humanos do componente básico
da Assistência Farmacêutica para abastecimento das farmácias e unidades de saúde da Secretaria
Municipal de Saúde. Data, hora e local das disputas de preços: dia 7 de junho de 2021, às 10 horas
e às 14 horas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital na íntegra: alvorada.atende.
net, www.portaldecompraspublicas.com.br ou por meio do e-mail licitacoes-alvorada@alvorada.rs.gov.
br. Informações: telefone (51) 3044-8563.
JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL - PREFEITO

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE HORIZONTINA
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de HORIZONTINA/RS torna público aos interessados que realizará licitação
na modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA
TUPARENDI E RUA JOÃO XXIII, COM RECURSO VINCULADO A UNIÃO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE NUMERO 885407/2019, ART Nº 10538929 E ART Nº 10527398,
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO E PROJETOS EM ANEXO. Abertura: Às 09 horas do dia
07 de Junho de 2021. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações,
sito à Rua Balduíno Schneider, 375, pelo fone (55) 3537-7510, ou ainda pelo e-mail licita@
horizontina.rs.gov.br. JONES JEHN DA CUNHA-Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITÃ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Encontra-se aberto edital, por TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global,
objetivando executar obra de Modernização da Infraestrutura Esportiva da Quadra de
Esportes da Comunidade do Bom Sossego, Interior do Município de Ibirapuitã, conforme
Memorial Descritivo e Projetos anexos ao edital. Os interessados em participar do referido
edital, deverão cadastrar-se até o dia 07/06/2021, às 12 horas. As propostas serão
abertas no dia 10/06/2021 às 09 horas. Mais informações, na Secretaria da Fazenda
no horário de expediente, de segunda a sexta-feira ou pelo fone (54) 3380-1800 ou
3380-1826. Cópia do edital no site: www.ibirapuita.rs.gov.br – José Nicolodi Provenci
- Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO

Lavras do Sul, 20 de maio de 2021.

TOMADA DE PREÇO 002/2021
O Município de Boa Vista do Cadeado/RS pública a ANULAÇÃO referente a Tomada de Preço 02/2021
cujo objeto é Contratação de Empresa para a construção de caminhódromo público, considerando
que o edital necessita adequações.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Boa Vista do Cadeado/RS torna público, para conhecimento dos interessados: Tomada
de Preço 03/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa para a construção de caminhódromo público,
conforme contrato de repasse OGU nº899841/2020 – Operação 1070282-78. Será realizado ás 09:00
horas do dia 16 de junho de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura de Boa Vista do Cadeado.
Pregão Presencial 27/2021 SRP 13, cujo objeto é Registro de Preço para contratação de empresa
especializada em tratamento de água para consumo humano, onde deve fornecer e instalar estações
de tratamento na forma liquida em regime de comodato, realizar monitoramento, fornecer os insumos e
controlar a qualidade dentro dos padrões da legislação vigente do Ministério da Saúde. Devendo ainda,
realizar a limpeza, desinfecção e higienização dos reservatórios. Será realizado às 09:00 horas do dia 02
de junho de 2021 na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sessão inaugural para recebimento de
documentação e propostas.Maiores informações, cópia dos Editais, Dúvidas e Esclarecimentos poderão
ser obtidos pelo e-mail: compras201330@gmail.com ou site https://boavistadocadeado.rs.gov.br/

Sávio Johnston Prestes
Prefeito

João Paulo Beltrão dos Santos – Prefeito Municipal.

Boa Vista do Cadeado, 20 de maio de 2021.

