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29, 30 e 31 de outubro de 2021

Sexta-feira e fim de semana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 70/2021 - Pregão Eletrônico nº 29/2021

O Município de Pantano Grande/RS TORNA PÚBLICO que o processo licitatório em epígrafe, cujo
objeto consiste na contratação de empresa destinada à prestação de serviços de limpeza, conservação
e higienização predial nas dependências dos prédios da administração do município de Pantano Grande
encontra-se suspenso, bem como a sessão pública designada para o dia 03/11/2021 está cancelada,
em razão da necessidade de apreciar as impugnações apresentadas. Informações e Despacho no
portal www.portaldecompraspublicas.com.br ou no site: www.pantanogrande.rs.gov.br, em Licitações.
Outras informações na Prefeitura Municipal de Pantano Grande-RS, rua Waldo Machado de Oliveira,
177, fone (51) 3734.2220, com a Pregoeira Oﬁcial. Pantano Grande, 28 de outubro de 2021. Alcides
Emilio Paganotto - Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
SRP N° 088/2021 – PROCESSO Nº 3673/2021

O município de Crissiumal torna público aos interessados que a licitação na modalidade
Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento
de material para execução de rede de água da localidade de Bela Vista do Meio e outras,
FOI SUSPENSO devido a necessidade de reavaliações do Edital. Posteriormente será
divulgada nova data para o recebimento e abertura das propostas. Maiores informações
poderão ser obtidas no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Av. Presidente
Castelo Branco, 424 – Crissiumal – RS, pelos fones: 55 3524 1180 / 3524 1200, em
horário de expediente, via e-mail: compras@crissiumal-rs.com.br ou pelo site: www.
crissiumal-rs.com.br.
Crissiumal, 28 de outubro de 2021.
MARCO AURÉLIO NEDEL - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, torna pública a abertura da licitação abaixo, cujo edital
e seus anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública, a partir da publicação
deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 532/2021 – PROCESSO 21.0.000092313-0, para Aquisição de
bebedouro, exaustor, fogão, forno microondas, freezer, refrigerador, purificador de água,
ventilador, TV e suporte pedestal para TV, conforme especificações constantes no ANEXO III –
Especificações Técnicas/Modelo de Proposta, integrante do presente EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 18 de novembro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 555/2021 – PROCESSO 21.0.000097916-0, para Aquisição de insumos
para o banco de sangue do HPS, para técnica gel e técnica tubo com entrega programada, para
a Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no ANEXO III –
Especificações Técnicas/Modelo de Proposta, integrantes do referido Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 16 de novembro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 578/2021 – PROCESSO 21.0.000101322-7, para Registro de preços
de material de escritório - alfinetes, blocos de papel, caderno protocolo, canetas, cartolinas,
colchetes, lápis, pasta com abas, pasta de polionda, pasta suspensa, porta-crachá, tinta para
carimbo, para a Administração Pública Municipal, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 17 de novembro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO INFORMATIVO DOS EDITAIS Nº 74/2021, Nº 75/2021, Nº 76/2021 E Nº 77/2021
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 002/2021
A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, através da Coordenação de Seleção e
Ingresso, torna público que se encontra no Diário Oficial os Editais 74/2021, 75/2021, 76/2021 e
77/2021, que trata da convocação para assinatura do contrato para a função temporária de
Técnico em Enfermagem - Urgência. A contratação terá vigência a partir da assinatura do Termo
de Admissão por Tempo Determinado, podendo ser prorrogada uma vez, caso haja comprovada
necessidade, visando atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, conforme Decreto 21.004, de 20/04/2021, e processo
21.0.000023604-4. Os interessados deverão tomar conhecimento da íntegra do Edital no Diário
Oficial de Porto Alegre e/ou no endereço eletrônico oficial do Município de Porto Alegre,
www.portoalegre.rs.gov.br/concursos.
Porto Alegre, 25 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA, Secretário Municipal.
EXTRATO INFORMATIVO DOS EDITAIS Nº 79/2021 E Nº 80/2021
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 002/2021
A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, através da Coordenação de Seleção e
Ingresso, torna público que se encontra no Diário Oficial os Editais 79/2021 e 80/2021, que trata
da convocação para assinatura do contrato para a função temporária de Técnico em Enfermagem
- Urgência. A contratação terá vigência a partir da assinatura do Termo de Admissão por Tempo
Determinado, podendo ser prorrogada uma vez, caso haja comprovada necessidade, visando
atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde –
SMS, conforme Decreto 21.004, de 20/04/2021, e processo 21.0.000023604-4. Os interessados
deverão tomar conhecimento da íntegra do Edital no Diário Oficial de Porto Alegre e/ou no
endereço eletrônico oficial do Município de Porto Alegre, www.portoalegre.rs.gov.br/concursos.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2021.
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA, Secretário Municipal.
EXTRATO INFORMATIVO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 078/2021
PSS 004/2021 – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, através da Coordenação de Seleção e
Ingresso, torna público que se encontra no Diário Oficial o Edital 078/2021 que trata da
convocação para as funções temporárias de PROFESSOR - DIVERSAS HABILITAÇÕES
relacionados no referido Edital (Anexo I) para a contratação temporária por tempo determinado. A
contratação terá vigência pelo prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir
da assinatura do Termo de Admissão por Tempo Determinado, podendo ser prorrogada uma vez,
por igual período, caso haja comprovada necessidade, a fim de atender às necessidades
temporárias de excepcional interesse público, em observância a Lei nº 12.677, de 24/01/2020 e
processo 18.0.000111926-1 da Secretaria Municipal de Educação. Os interessados deverão
tomar conhecimento da íntegra do Edital no Diário Oficial de Porto Alegre e/ou no endereço
eletrônico oficial do Município de Porto Alegre, www.portoalegre.rs.gov.br/concursos.
Porto Alegre, 25 de Outubro de 2021.
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA, Secretário Municipal.

Aviso de Licitação
O Município de Saldanha Marinho - RS torna público o seguinte processo licitatório: Pregão Presencial
nº 020/2021, no dia 16 de novembro de 2021, às 09 horas – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de sistemas de gestão pública integrados. Maiores informações na Prefeitura
Municipal de Saldanha Marinho-RS, ou pelo telefone (55)3373-1172. Edital na íntegra no site www.
saldanhamarinho.rs.gov.br. Saldanha Marinho, 28 de outubro de 2021.
João Élcio da Fonseca
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO
Aviso de Licitação
O Município de Saldanha Marinho - RS torna público o seguinte processo licitatório: Pregão Presencial
nº 021/2021, no dia 16 de novembro de 2021, às 14 horas – Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos. Maiores
informações na Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho-RS, ou pelo telefone (55)3373-1172. Edital
na íntegra no site www.saldanhamarinho.rs.gov.br. Saldanha Marinho, 28 de outubro de 2021.
João Élcio da Fonseca
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Condor/RS torna público que formalizou o seguinte contrato: Contrato nº 62/2021.
Empresa: Biotecno Industria e Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de câmara de conservação de
imunobiologicos. Valor R$ 7.650,00. E Contrato nº109/2021. Empresa: Conceitto Sistemas de
Informática para Gestão Pública Ltda. Objeto: Assessoria para regularização de pendencia Par 4 à
Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Valor R$ 16.024,00. Informações poderão ser obtidas
pelo e-mail: www.condor.rs.gov.br. Condor, 28 de outubro de 2021. Valmir Land - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, torna pública a abertura da licitação abaixo, cujo edital
e seus anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública, a partir da publicação
deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 605/2019 – PROCESSO 19.0.000151279-2, para a contratação de
empresa para fornecimento de licenciamento do uso de sistema destinado à administração de
contratos de créditos imobiliários, com manutenção, suporte técnico, acompanhamento
permanente, migração e conversão de dados, implantação e testes do sistema, desenvolvimento
de novas funções, rotinas e módulos, alterações de otimização e melhoria, adequações de
modificação de legislação vigente, bem como capacitação e treinamento, conforme especificado
em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 16 de novembro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Saldanha Marinho
Av. Silva Tavares, 1127
CNPJ: 94.703.410/0001/42

Aviso de Licitação
O Instituto Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores de
Saldanha Marinho-RS – IMPAS SM, torna público o seguinte processo
licitatório: Pregão Presencial nº 02/2021 – no dia 17 de novembro
de 2021, às 09 horas, para contratação de empresa especializada
para análise, cadastramento, acompanhamento e cálculos junto
ao Sistema Comprev, referente a compensação financeira até
sua efetivação. Maiores informações na Prefeitura Municipal, em
Saldanha Marinho-RS ou pelo telefone (55)3373-1172. Edital na
íntegra pelo site, www.saldanhamarinho.rs.gov.br. Saldanha Marinho,
28 de outubro de 2021.
Renise Souza Moraes
Presidente - IMPAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LEOPOLDO
AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, por intermédio da SECOL, torna público o
PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021 - Menor Preço por Lote OBJETO: Aquisição e Kits Mop com esfregão
giratório e refis, para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. DATA DE ABERTURA: 16 de
novembro de 2021 às 09h30min. PRORROGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2021 FMS Menor Preço por Lote, SRP. OBJETO: TESTES RÁPIDOS para detecção de ANTÍGENOS do Novo
Corona Vírus. VIGÊNCIA: Até o dia 26 de abril de 2022, pelo período de 06 (seis) meses.
CREDENCIAMENTO 10008/2021 FMS – OBJETO: Credenciamento de empresas e/ou profissionais para
realização de exames: diagnóstica de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia. VIGÊNCIA: A partir da
publicação, pelo período de 12 (dez) meses. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021 SEMAE - tipo Menor
Preço Por Lote, em regime de empreitada por preço unitário - OBJETO: Contratação, através de 03
lotes, de empresa(s) de engenharia para execução de obra de conclusão do Complexo de Reservação e
redes do Distrito Industrial Arroio da Manteiga - DIAM. DATA DE ABERTURA: 02 de dezembro de 2021,
às 09h30min. O edital PE está disponível no endereço www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Os editais
estão disponíveis no endereço www.saoleopoldo.rs.gov.br. Pedro Ricardo Ávila Porto - Secretário de
Compras e Licitações. São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
EDITAL Nº. 174/2021 - COM ALTERAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 077/2021
Objeto: Registro de Preços de Fornecimento de Tubos de Concreto e Tampas de Concreto para
atender as necessidades do Município de Canoas/RS. Propostas: até às 09 horas do dia
12/11/2021. Abertura: 09 horas e 01 minutos do dia 12/11/2021. Disputa: 09 horas e 05 minutos do
dia 12/11/2021. Edital: site: www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou
www.canoas.rs.gov.br.
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
EDITAL Nº 235/2021 - COM ALTERAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: Aquisição de pneus para atender as necessidades do 8º Batalhão de Bombeiro Militar de
Canoas/RS, na forma especificada neste Termo de Referência. Recebimento e abertura das
Propostas: até às 11 horas do dia 12/11/2021. Disputa: 15 horas do dia 12/11/2021. Edital: site
www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou www.canoas.rs.gov.br
Fábio Ramos Cannas
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

VAREJO
Asun de Tramandaí
deve ser aberto em
20 de dezembro
A Rede Asun de Supermercados
projeta para o mês de dezembro a
inauguração de sua nova unidade em
Tramandaí. O mercado está sendo construído na Avenida Fernandes Bastos nº
1113, ao lado do Clube Beira-mar, na
estrutura que já foi sede da Ferver.
A escolha do local aconteceu em
maio, quando o prefeito Luiz Carlos
Gauto recebeu em seu gabinete a diretoria do Grupo Asun, onde foi apresentado o projeto de instalação. “Estamos
trabalhando por uma cidade melhor,
com mais oportunidades para a nossa
população. A instalação dessa nova
unidade do Grupo Asun vai fortalecer
ainda mais a economia do município”,
destacou o prefeito.
A Rede Asun de Supermercados
conta atualmente com 21 lojas espalhadas pelas cidades de Porto Alegre,
região metropolitana e Litoral. A nova
unidade de Tramandaí irá gerar cerca
de 200 empregos diretos. A tendência é
que o novo supermercado esteja pronto
para o início da temporada de veraneio
no dia 20 de dezembro.
“Vamos seguir apoiando os comerciantes locais e também as empresas
que buscam oportunidades em nossa
cidade. A prefeitura e as secretaraias
está de portas abertas para melhorar
cada vez mais os serviços oferecidos
aos moradores e visitantes”, disse o
secretário de Indústria e Comércio
Guto Machado.

MUNICÍPIOS
Caxias do Sul faz
prestação de contas
na área da saúde
A secretaria municipal da Saúde de
Caxias do Sul apresentou a prestação de
contas referente ao segundo quadrimestre de 2021, O diretor financeiro, Milton
Balbinot, apresentou o panorama de
receitas e despesas entre maio e agosto.
Ele explicou que o município teve
um total de R$ 642.78 milhões em receitas de impostos vinculada no segundo
quadrimestre de 2020 e R$ 836.3 mi no
mesmo período de 2021, um crescimento de 30,12%. Em relação às despesas
com ações e serviços públicos de saúde,
foram R$ 156.29 milhões no segundo
quadrimestre de 2020 e R$ 197.2 milhões em 2021 (crescimento de 26,22%).
Também foram apresentados os
dados referentes aos serviços de saúde
prestados. A diretora do Departamento
de Avaliação, Controle, Regulação e
Auditoria, Marguit Meneguzzi, pontuou sobre o aumento de atendimentos
na Atenção Básica de 509.717 para
565.558 entre o primeiro e o segundo
quadrimestres devido à retomada de
serviços, mas destacou que o número
poderá aumentar ainda mais quando
retornarem atividades em grupo, ainda
fechadas em função da pandemia.

