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MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019

EXTRATO DE EDITAL Nº 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, sob o
regime Celetista - CLT, para os Empregos Públicos de Agente Comunitário
de Saúde eAgente de Combate a Endemias. INSCRIÇÕES: De15/07/2019
atéas12h(meio-dia)de02/08/2019, pelo sitewww.objetivas.com.br. O Edital
na íntegra encontra-se divulgado no Painel de Publicações da Prefeitura
Municipal e nos sites www.pedrasaltas.rs.gov.br e www.objetivas.com.
br. Pedras Altas, em 15 de julho de 2019. Luiz Alberto Soares Perdomo
- Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SANTA VITÓRIA DO PALMAR

Pregão Presencial Nº. 01/2019, A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Vitória
do Palmar, através de seu presidente, torna público, o processo licitatório objetivando
a contratação de empresa para o agenciamento de estagiários, tudo conforme
edital disponível no site infracitado. A sessão pública de recebimento de propostas e
documentação será das 14 h. do dia 25/07/2019
Maiores informações poderão ser obtidas na Unidade de Licitações – fone (53)3263-
8094 – site: www.santavitoriadopalmar.rs.go.br – Editais & Licitações.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS

Processo – 568/2019
Pregão Presencial - 17/2019

O Município de Pedras Altas, com sede na Av. Visconde de Mauá nº 19 neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Luiz Alberto Soares Perdomo, torna público, que se encontra aberto Processo
Licitatório Pregão Presencial nº 17/2019, tendo como finalidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E
VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. As propostas serão abertas às 10hs do dia 30/07/2019. O Edital e
maiores informações fone: (53) 3613.0034 no horário de expediente na Prefeitura Municipal, das 9:00h
às 15:00hs ou na página da Prefeitura Municipal na internet (www.pedrasaltas.rs.gov.br)

Pedras Altas, 12 de julho de 2019.

Alcides Alexandre
Diretor de Licitações e Contratos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2019. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo – Diversas
Secretarias. Abertura das Propostas 25/07/2019 as 08:30 h. O Edital, encontra-se disponível no site
domunicípio www.tapejara.rs.gov.br, e-mail: licita@prefeituratapejara.com.br demais informações pelo
Telefone (54)3344 - 4700 no horário das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, ou na Prefeitura
Municipal de Tapejara, na Rua do Comércio, 1468. Tapejara, 12 de julho de 2019. Vilmar Merotto,
Prefeito Municipal de Tapejara – RS.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: Edital nº 35/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO GERAL DO MUNICÍPIO Entrega das Propostas até
o dia 29/07/2019, às 09:00. Início da Etapa de Lances: 29/07/2019 - logo após a análise e registro
das propostas. Edital pelos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.alpestre.rs.gov.br.
Informações fones (55) 3796-1166 Ramal 23. Alpestre - RS, 12/07/2019. RUDIMAR ARGENTON -
Prefeito Municipal em exercício.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

TERMO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO N° 2522/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019
IURA KURTZ, Prefeito Municipal de Marau, no uso de suas atribuições legais, resolve SUSPENDER
o Processo Licitatório em epígrafe, que objetivava a que objetiva a Contratação de empresa para
ampliação de viaduto em concreto armado pré-moldado na comunidade de Laranjeira, interior
do município de Marau, pelos fundamentos que se encontram nos autos do processo.

Marau, 12 de julho de 2019.

IURA KURTZ
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

AVISODE LICITAÇÃOCONCORRENCIAN° 01/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada,
com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos; para realizar serviços de coleta de
resíduos sólidos e coleta seletiva, triagem e transporte até o terro e destinação final de resíduos sólidos
e seletivos domiciliares urbanos, rurais e comerciais produzidos no Município de Augusto Pestana.
Data de abertura::16/08/2019,ÀS08:30min. Edital e informações: www.augustopestana.rs.gov.br e/
ou na Prefeitura Municipal, fone (55)3334-4900. Augusto Pestana, RS, 12 de julho de 2019.Vilmar
Zimmermann- Prefeito 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 da seguinte licitação: Pregão Presencial n.º
57/2019 - contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura viária horizontal e
aplicação de microesferas automatizada para a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a
serem executados nas vias públicas das zonas urbana e zona rural do Município de Gramado,
abertura dia 30/07/2019, ás 14 horas. Edital disponível no site: www.gramado.rs.gov.br.

Gramado, 12 de julho de 2019.

João Alfredo de Castilhos Bertolucci Julio Cesar Dorneles da Silva
Prefeito Municipal Secretário da Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CONVITE Nº 010/2019
O Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, comunica o lançamento do
edital de Convite para a aquisição de materiais de construção para obras no Parque de Rodeios do
Município e construção de uma cerca na rua Elza Klein. As propostas serão recebidas e abertas às 09
horas do dia 22 de julho de 2019, na Prefeitura Municipal, situada a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº
426. Edital e anexos encontram-se disponíveis no site www.saosebastiaodocai.rs.gov.br. Informações
pelo telefone (51) 3635-2500, ramal 4004.

São Sebastião do Caí, 15 de julho de 2019.

Daiane Juliane Trein
Responsável pelos Convites

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2019
Abertura: Dia 01 de agosto de 2019, às 9 horas.
Objeto: Prestação de serviços e mão de obra especializada, com o fornecimento de peças, para
manutenção preventiva de decanters centrífugos separadores de lodo, em Caxias do Sul/RS.
O Edital e outras informações poderão ser obtidos no site www.samaecaxias.com.br ou na Gerência de
Licitações, no horário de expediente, Rua Pinheiro Machado, 1615, (54) 3220-8630, e-mail compras@
samaecaxias.com.br.

Caxias do Sul, 12 de julho de 2019.

Adm. Gabriel Sperandio Milan,
Diretor-Presidente do SAMAE.

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 02/2019 - Concessão de uso (arrendamento) de terras de propriedade
do Município de São Vicente do Sul, para Agricultura ou Pecuária, com área total de
76.627,51 m2, situada na Vila do Umbú, imóvel registrado no Cartório de registro de
imóveis de São Vicente do Sul, sob Nº 8.204, FLS. 001, livro Nº 2. Abertura para o
dia 15/08/2019 às 09hs. Edital setor licitações Rua Gal. JoãoAntônio 1305 e http://
saovicentedosul.rs.gov.br/site/category/publicacoes-legais/pregao-presencial/, PAULO
SERGIO RODRIGUES FLORES, Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria de Administração
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Gramado(RS), torna público a retificação da seguinte licitação: Concorrência n.º
05/2019 - Contratação para fins de Registro de Preços de empresa especializada para prestação dos
serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo de pavimentação.
Retificação disponível no site: www.gramado.rs.gov.br. Gramado, 11 de julho de 2019.

João Alfredo de Castilhos Bertolucci Julio Cesar Dorneles da Silva
Prefeito Municipal Secretário da Administração

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

Aviso de Licitação-Tomada de Preços Nr. 06/2019
Objeto: Contratação de Empresa para Execução EMPREITADA GLOBAL de PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA COM CBUQ sobre Paviment. Poliédrica existente com 3.479,72 M2 (+) DRENAGEM
PLUVIAL. Ref. Convênio c/ M. Cidades – Contrato/Convênio Nr. 867625/2018. Cfe Projeto Técnico
em anexo ao edital... Data de Abertura: 30/07/2019 às: 14:00 horas. Edital: www.tenenteportela.
rs.gov.br – Linck: Licitações – Email: administrativo@tenenteportela.rs.gov.br. Fone: (55)3551-1454.
Tenente Portela, 12 de Julho de 2.019 - Clairton Carboni – Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019. Objeto: Aquisição de um veículo utilitário
com capacidade mínima de 07 lugares, através da Secretaria Municipal de Assistência Social com
recursos próprios e oriundos do Convênio MDS nº 862087/17 e SICONV nº 060457/17, celebrado com a
União por intermédio doMinistério do Desenvolvimento Social. Recebimento e abertura: 31/07/2019 às
08:00 horas. O edital está à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: www.pmerechim.
rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Erechim, 12 de julho de 2019. VALDIR FARINA.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019. Objeto: Aquisição de mobiliários diversos
para o CREAS, através da Secretaria Municipal deAssistência Social com recursos próprios e oriundos
do Convênio MDS nº 862087/17 e SICONV nº 060457/17, celebrado com a União por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Social. Recebimento e abertura: 01/08/2019 às 08:00 horas. O edital
está à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: www.pmerechim.rs.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br. Erechim, 12 de julho de 2019. VALDIR FARINA. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2019. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos,
aparelhos de ar condicionado e equipamentos diversos para o CREAS, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social com recursos próprios e oriundos do Convênio MDS nº 862087/17 e SICONV
nº 060457/17, celebrado com a União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social.
Recebimento e abertura: 02/08/2019 às 08:00 horas. O edital está à disposição dos interessados nos
endereços eletrônicos: www.pmerechim.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Erechim, 12
de julho de 2019. VALDIR FARINA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019. Objeto: Aquisição de eletrônicos e
equipamentos informática para o CREAS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social com
recursos próprios e oriundos do Convênio MDS nº 862087/17 e SICONV nº 060457/17, celebrado com a
União por intermédio doMinistério do Desenvolvimento Social. Recebimento e abertura: 31/07/2019 às
13:30 horas. O edital está à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: www.pmerechim.
rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Erechim, 12 de julho de 2019. VALDIR FARINA.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

AVISO DE CONTINUIDADE DE CERTAME
*O Município de Bento Gonçalves comunica que no dia doze de julho de dois e dezenove às oito
horas e trinta minutos, no Auditório da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de
Bento Gonçalves, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, a fim de dar início aos trabalhos
de abertura da Tomada de Preços nº 019/2019, que tem por objeto o recebimento de propostas
contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a pavimentação em
paralelepípedos e drenagem pluvial na Rua Antônio Luiz Somensi, Bairro Vila Nova, neste Município
(P.O. R$ 87.955,41). Fez –se presente para a sessão a empresa: (01)Terraplanagem e Pavimentação
Alves Ltda, representada pelo Sr. Fabiano dos Santos Alves, CPF: 821.315.540-87. Inicialmente,
procedeu-se a verificação junto ao site do Tribunal de Contas do Estado acerca da existência de
eventual impedimento e/ou idoneidade das empresas participantes deste certame em contratar com
o Poder Público (www.tce.rs.gov.br - Link Consultas - Impedidos de Contratar com o Poder Público:
CGU e TCU), verificação essa que segue documentada em anexo a ata desta sessão). Na sequência,
deu-se início ao credenciamento da empresa, a qual restou credenciada. Na seqüência, foi aberto
o envelope contendo a ‘documentação’, sendo todos os documentos analisados e rubricados pela
Comissão de Licitações e licitante presente.AComissão de Licitações após a análise da documentação
conclui que a empresa está habilitada. Salienta-se que, a habilitação quanto à questão relativa à
análise da Qualificação Econômico-Financeira, subitem ‘3.1.3’, I, foi analisada pela Contadora Cheila
Hastenteufel Rauber, a qual verificou a regularidade e o cumprimento das exigências solicitadas pela
empresa. Registra-se em ata que, atendendo a Recomendação nº 007/2017 da Procuradoria da
República do Município de Bento Gonçalves, foram consultadas neste ato as certidões das
esferas federal, estadual, municipal, falência e concordata, FGTS e de débitos trabalhistas
nas plataformas eletrônicas dos respectivos órgãos, no intuito de confirmar a veracidade das
certidões apresentadas. Colocada a palavra à disposição do licitante sobre a intenção de interpor
recurso, o mesmo não manifesta interesse. Foi aberto o envelope identificado como ‘proposta’, sendo
a mesma rubricada pela Comissão de Licitações e licitante presente. A empresa apresentou uma
proposta no valor de R$ 87.272,77. Colocada a palavra à disposição do licitante sobre a intenção de
interporem recurso, o mesmo não manifesta interesse. Processo: 214/2019.

LICITAÇÕES DESERTAS
*O Município de Bento Gonçalves comunica que resultou deserto o edital da Tomada de Preços nº
20/2019 - cujo objeto é a contratação de empresa, sob regime de empreitada por preço unitário, para
a pavimentação em paralelepípedos e drenagem pluvial na Rua Ivo Tomasi, Bairro São Roque, neste
Município (P.O. R$ 86.398,34). Processo: 215/2019.
*O Município de Bento Gonçalves comunica que resultou deserto o edital da Tomada de Preços nº
21/2019 - cujo objeto é a contratação de empresa, sob regime de empreitada por preço unitário, para
a pavimentação emConcreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ na Rua São Paulo, Bairro Borgo,
neste Município (P.O. R$ 136.244,06). Processo: 216/2019.

Nestor Stefani – Coordenador de Compras, Licitações e Patrimônio

GARIBALDI

Ausências em 
consultas chegam a 
300 por mês

Mensalmente, são oferecidas 5,5 
mil consultas médicas com clínico 
geral, pediatra e ginecologista, 3,5 mil 
consultas de enfermagem, fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicologia, assistência 
social e odontologia, além de cerca de 
mil exames de imagem em Garibaldi. 
No último ano, mais de R$ 23 milhões 
foram investidos pelo Poder Público 
municipal em saúde.

 A ausência dos pacientes aos aten-
dimentos agendados, contudo, é uma 
realidade presente no município. Todos 
os meses, mais de 300 pacientes que 
marcam consultas não comparecem 
no momento do atendimento, o que 
atrasa a fila aos demais usuários. Em 
2019, foram contabilizadas quase duas 
mil ausências nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) Central, Chácaras/
Vale dos Pinheiros, São Francisco e 
Santa Terezinha. Além das faltas em 
consultas de clínico geral, ginecolo-
gista, pediatra, dentista, psicóloga, 
psiquiatra, fonoaudióloga e atendi-
mentos de enfermagem, há pacientes 
que não comparecem a mamografias, 
radiografias e ecografias agendadas.

 “Lamentamos muito que isso 
ainda ocorra em nosso município”, 
comenta a secretária Simone Agostini 
de Moraes. “Em relação ao ano pas-
sado, percebemos que a população 
está mais consciente, mais pessoas 
estão lembrando de avisar se não 
poderão ir às consultas. Mas mesmo 
assim, ainda precisamos melhorar. 
Há recursos municipais, estaduais e 
federais destinados aos serviços de 
saúde e isso precisa ser valorizado”, 
destaca Simone. “Compreendemos 
que podem haver imprevistos, mas 
pedimos que quem não puder com-
parecer aos atendimentos comunique 
com antecedência, por consideração 
aos que estão aguardando na fila”, 
reforça a secretária.

Na semana passada, 
algumas entidades sem fins lucrativos 
de Gramado estiveram reunidas para 
conhecer um aplicativo gratuito de doa-
ções, o Angels. A atividade foi realizada 
no auditório da secretaria de Cidadania 
e Assistência Social. O Angels é um 
aplicativo que foi criado com o intuito 
de ajudar as ONG’s a conseguirem 
recursos através de doações feitas por 
pessoas da comunidade. As pessoas e as 
instituições se cadastram e a ferramenta 
serve de interface entre quem quer doar 
e quem vai receber a ajuda financeira. 
Gestão, transparência e impacto estão 
entre os requisitos exigidos para a 
instituição fazer parte do aplicativo. As 
doações são entregues diretamente para 
as instituições beneficiadas. O aplicativo 
não administra os valores destinados 
para os beneficiários e não trabalha com 
dedução de Imposto de Renda. A ideia é 
cadastrar aos entidades municipais para 
conseguirem obter os recursos através 
da ferramenta.

 � GRAMADO - 


