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12, 13 e 14 de abril de 2019

Sexta-feira e fim de semana

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
O Prefeito Municipal de Portão/RS, Sr. JOSÉ RENATO DAS CHAGAS, no uso de suas atribuições
legais, torna público o processo licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, de n° 03/2019,
tendo como objeto a execução subestações de energia elétrica em escolas municipais e praça
pública, conforme solicitação da SEMPOV. Recebimento das propostas no dia 30/04/19, às 9h30min,
na Rua 9 de Outubro, 229, centro. Edital e demais informações serão obtidos junto ao Setor de Compras,
pelo fone (51) 3500-4200, no horário das 9h às 16h, e no endereço eletrônico www.portao.rs.gov.br.
JOSÉ RENATO DAS CHAGAS - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019

EDITAL Nº 31/2019

O Prefeito Municipal de Viamão torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade
de Pregão Eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guaíba/RS comunica que foi republicado o Edital de Licitação nº 56/2019, na modalidade
Pregão Eletrônico, objetivando a aquisição de ambulância tipo B- admitindo o recebimento das propostas até as
09h50min do dia 30/04/2019 com abertura da sessão pública às 10h00min do dia 30/04/2019, através do site:
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital está disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.guaiba.rs.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: compras@guaiba.rs.gov.br.
Guaíba, 11 de abril de 2019.
Andréia S. Ribeiro - Diretora de Serviços Administrativos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA
ERRATA Nº 01 DO EDITAL DO PREGÃO 008/2019

O Prefeito Municipal em exercício de Vila Maria-RS comunica a todos os interessados nova data para
recebimento das propostas do Pregão 008/2019, conforme segue: Abertura: 29/04/2019; Horário: 08h
e 30min e de mais alterações no edital. Cópia no site http://www.vilamaria.rs.gov.br.
ADROALDO SEBEN
Prefeito Municipal em exercício

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS-SGG.
DATA: 03/05/2019
HORÁRIO LIMITE: 14h02
LOCAL: O certame será realizado através do endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico supramencionado. Maiores informações pelo
e-mail dcl@viamao.rs.gov.br
Viamão, 11 de abril de 2019.
André Nunes Pacheco - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
PREGÃO PRESENCIAL N 13/2019: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão
de obra, visando à prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização das dependências do
Centro Administrativo do Município de Não-Me-Toque/RS. Abertura das Propostas: 14:00 horas do dia 29
de Abril de 2019 na Sala de Reunioes do Centro Administrativo, sita a Av. Alto Jacui, n 840, nesta cidade.
PREGÃO PRESENCIAL N 14/2019: Contratacao de empresa para fornecimento de equipamentos de
sonorizacao para a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo e Banda Marcial Municipal
do Municipio de Nao-Me-Toque/RS, conforme Contrato de Repasse OGU n 831829/2016/ME/CAIXA
Processo n 2617.1028638-16/2016 Abertura das Propostas: 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2019
na Sala de Reunioes do Centro Administrativo, sita a Av. Alto Jacui, n 840, nesta cidade.
Maiores informações, fone (54) 3332-2600 ou no site www.naometoquers.com.br
Extrato de Instrumento de Contrato de Financiamento
BRDE – BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
Cédula de Crédito Bancário
Nº RS-67.835/CEF/PROTRANSPORTE-SETOR PÚBLICO
EMITENTE MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE
Data: 20/12/2018
Vencimento em 18/01/2036
Valor: R$ 4.999.850,00
Finalidade: Pavimentação asfáltica de onze vias urbanas do município de Não-Me-Toque/RS, incluindo
microdrenagem, sinalização viária e calçadas com acessibilidade através do ﬁnanciamento pelo
Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, com recursos do FGTS.
PEDRO PAULO FALCÃO DA ROSA – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO
Aviso de Licitação
O Município de Saldanha Marinho - RS, torna público o seguinte processo licitatório:
Pregão Presencial nº0008/2019 – no dia 29 de abril de 2019, às 14 horas, para
contratação de empresa especializada em oﬁcina de música. Maiores informações na
Prefeitura Municipal, em Saldanha Marinho ou pelo telefone (55)3373-1172. Edital na
íntegra pelo site, www.saldanhamarinho.rs.gov.br. Saldanha Marinho, 11 de abril de 2019.
Aviso de Licitação
O Município de Saldanha Marinho - RS, torna público o seguinte processo licitatório:
Pregão Presencial nº009/2019 – no dia 29 de abril de 2019, às 9 horas, para aquisição
de equipamento para integrar a Patrulha Agrícola do Município-Pá carregadeira. Maiores
informações na Prefeitura Municipal, em Saldanha Marinho ou pelo telefone (55)33731172. Edital na íntegra pelo site, www.saldanhamarinho.rs.gov.br. Saldanha Marinho,
11 de abril de 2019.
Aviso de Licitação
O Município de Saldanha Marinho - RS, torna público o seguinte processo licitatório:
Pregão Presencial nº010/2019 – no dia 30 de abril de 2019, às 9 horas, para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços para elaboração do LTCAT, PPRA
e PPP. Maiores informações na Prefeitura Municipal, em Saldanha Marinho ou pelo
telefone (55)3373-1172. Edital na íntegra pelo site, www.saldanhamarinho.rs.gov.br.
Saldanha Marinho, 11 de abril de 2019.
Selmo Damiani
Vice-Prefeito, em exercício.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
PROCESSO N° 1124/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019
Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza das Vias públicas do município,
compreendendo capina, varrição e serviços de jardinagem
A Prefeitura Municipal de Marau/RS, RETIFICA e RATIFICA o Edital de Pregão Presencial nº 26/2019,
que objetiva a Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza das Vias públicas
do município, compreendendo capina, varrição e serviços de jardinagem, a ﬁm de acrescentar
os itens os itens 7.1.5, 7.2.10, 10.4 e 13.3, os quais possuem as seguintes redações:
Para os itens 7.1.5 e 7.2.10:
“Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituição por
balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oﬁciais quando encerrado há mais
de três meses da data de apresentação da proposta. O Patrimônio Líquido deverá ser, no mínimo, de
05% (cinco por cento) do valor orçado pelo Município por 12 (doze) meses de prestação de serviço.”
Para o item 10.4:
“No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, incisos I, II e III, da Lei n° 8.66693, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, alcançando as hipóteses contidas no
artigo 65, § 1° do mesmo diploma. No caso da garantia apresentada ser do tipo seguro – garantia ou
ﬁança bancária, vencendo-se esta, deverá a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
outra, sob pena de retenção dos créditos pendentes por serviços já executados.”
Para o item 13.3:
“O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às
datas-bases destes instrumentos”
As exigências dos itens 10.4 e 13.3 serão estendidos também os termos da Minuta de Contrato
As demais clausulas permanecem inalteradas.
Assim sendo, ﬁca alterada a data de credenciamento e a entrega dos envelopes de proposta e
documentação para o dia 30 de abril de 2019, às 09:00horas.
Este Termo de Retiﬁcação e Ratiﬁcação estará disponível no mural da Prefeitura e no Setor de Licitações,
a partir do dia 10 de abril de 2019.
Marau, 10 de abril de 2019.
Nelci Silvestri
Setor de Licitações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA
O Prefeito Municipal em exercício de Vila Maria-RS, comunica a todos os interessados que no dia 26
de Abril ás 08h e 30min estará recebendo as propostas para a aquisição de material de expediente,
através da licitação Pregão Presencial n.009/2019. Cópia do Edital no site www.vilamaria.rs.gov.br
Vila Maria, 11 de Abril de 2019.
ADROALDO SEBEN
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2019
A PMC torna público o processo através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG Nº
988561 – AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO EM ENTREGA ÚNICA E IMEDIATA. Abertura: 26
de abril de 2019 às 08h. Disputa: 09h. Inf.: 0(xx)51 3041-7126.
MIKI BREIER – Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico 003/2019 – O MUNICÍPIO
DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, torna público para o conhecimento de quem
possa interessar que RETIFICOU para às 10h00min horas do dia 25 de Abril de
2019, junto à plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões, site www.bll.org.br “acesso
identiﬁcado”, o processo licitatório na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica,
tipo menor preço, cotação por item, cujo objeto será o Registro de Preços para futuras
Aquisições de Materiais de Enfermagem. Os interessados poderão solicitar o edital
pelos e-mails: licita@montealegredoscampos.rs.gov.br contato@bll.org.br - sites:
www.montealegredoscampos.rs.gov.br - www.bll.org.br - telefones: (54) 3908 3701 e
(41) 3097 4605. Monte Alegre dos Campos - RS,11 de abril de 2019. Hildebrando de
Almeida – Prefeito Municipal.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESTEIO
O Presidente da Câmara Municipal de Esteio, no uso de suas atribuições, torna público
o seguinte ato:
PROCESSO Nº 52/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019
Objeto: registro de preços de bebedouro elétrico de mesa.
O Edital será divulgado no dia 12/04/2019.
O Edital, seus anexos e todos os atos do Pregão poderão ser baixados por download
nos sítios www.pregaobanrisul.com.br.
Esteio, 12 de abril de 2019.
Euclides Jorge de Castro
Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
RESULTADO PROVISÓRIO
Edital de Chamamento Público nº 002/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS, Ilmo. Sr. Milton Schmitz, no uso de
suas atribuições legais, torna público o RESULTADO PROVISÓRIO do julgamento do
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019, para seleção de entidade de direito privado
sem ﬁns lucrativos, a ser qualiﬁcada como Organização Social na área de atuação de
Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h, no âmbito do Município de Carazinho
para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde UPA 24h - Armindo
Francisco Capitânio, declarando vencedora do processo de seleção o HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI de acordo com o Relatório Conclusivo
elaborado pela Comissão de Seleção, que produza seus efeitos jurídicos e legais,
considerando que o processo transcorreu de forma regular, ﬁcando aberto os prazos
recursais previstos nos itens 6.5 e 6.6 do Edital.
Carazinho, 11 de abril de 2019.
MILTON SCHMITZ
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019

A PMC torna público processo licitatório para AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO. Nova data de abertura e disputa: 29 de abril de 2019, às 10h.
LOCAL: Sala de Licitações da Superintendência de Compras, Sede da PMC, na Av. Flores da Cunha, 2209.
Edital disponível na PMC, ou pelo site: www.cachoeirinha.rs.gov.br. Inf. fone: (0xx51) 3041-7126.

PREGÃO PRESENCIAL 013/2019

APMC torna público o Pregão Presencial 013/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA MODALIDADE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO. Data de abertura e disputa: é 25 de abril de 2019, às 10h. LOCAL: Sala de Licitações da
Superintendência de Compras, Sede da PMC, na Av. Flores da Cunha, 2209. Edital disponível na PMC, ou
pelo site: www.cachoeirinha.rs.gov.br. Inf. fone: (0xx51) 3041-7126.

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019

A PMC torna público o Pregão Presencial 014/2019 – CONSERTO DE DUAS AMBULÂNCIAS E
UM VEÍCULO FORD FIESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/PRODUTOS E MÃO DE OBRA,
CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Data de abertura e disputa: 26 de abril de 2019, às 10h. LOCAL:
Sala de Licitações da Superintendência de Compras, Sede da PMC, na Av. Flores da Cunha, 2209. Edital
disponível na PMC, ou pelo site: www.cachoeirinha.rs.gov.br. Inf. fone: (0xx51) 3041-7126.
MIKI BREIER - Prefeito

SÃO BORJA
Sesc inaugura novo
prédio no fim do
mês
O próximo dia 29 será de novidades em São Borja. O Sistema
Fecomércio-RS/Sesc apresenta as
novas instalações da Unidade no município, que ficará localizada na rua
Engenheiro Manoel Luiz Fagundes,
2186, no centro da cidade. A partir
das 19h, autoridades, convidados e
imprensa participam da solenidade de
apresentação do novo espaço.
A estrutura de dois andares, com
mais de 2000m², terá um novo conceito no atendimento ao cliente, com
Espaço Saber e Lazer, Biblioteca fixa
e Sesc Games. Uma das novidades é
a ampliação da academia de musculação e ginástica, que agora conta com
um espaço para circuito funcional
com escalada, além do serviço de Pilates de aparelho. O Espaço de Saúde
continua oferecendo atendimentos
odontológicos, e agora também terá
nutricionista, médico clínico geral e
massoterapeuta. sala multiuso com
dois salões de festa, quadra poliesportiva e playground na área externa
compõem a estrutura, com um novo
conceito interno em mobiliário.
Com operação física na cidade
desde 2003, a nova unidade preservará
os tradicionais serviços já oferecidos à
comunidade, como desenvolvimento
de ações de cultura, esporte, lazer e
turismo, além do Programa Sesc Maturidade Ativa. Além de São Borja, a
unidade também atua nos municípios
de Garruchos, Itacurubi, Itaqui, Maçambará e Unistalda. O atendimento
no local será de segunda a sexta-feira
das 7h às 22h; aos sábados das 8h às
12h e das 14h às 18h; e aos domingos
das 15h às 19h.
 SEVERIANO DE ALMEIDA Nesta sexta-feira, Severiano de Almeida completa 55 anos de emancipação
política e administrativa. E para marcar
a data, acontecerá a tradicional Noite
do Filó, um momento de integração
da comunidade. O evento começa às
19h30, junto a praça de alimentação
do Ginásio de Esportes, onde também
estará instalada a Feicom, neste final de
semana. Para iniciar a programação, tem
o teatro Comédia Italiana – Rir para Não
Chorar. A Noite do Filó envolve ainda a
degustação do brodo, um prato típico da
cultura italiana. O prefeito de Severiano
de Almeida, Milto Vendruscolo destaca
que ser uma “honra estar administrando
o município neste momento em que este
comemora 55 anos de emancipação” e
fez o convite a toda a região para estar
em Severiano de Almeida neste final
de semana. “Além da Noite da Filó,
teremos no final de semana a primeira
edição da Feicom, com o objetivo de
mostrar o potencial econômico do
nosso comércio, além de muitas outras
atrações. Convidamos a região para que
faça parte deste momento”, completa o
prefeito. Os eventos são abertos a toda
a comunidade.

