
323 de julho de 2019Terça-feira

Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 132/2019
Tomada de Preço nº 15/2019

O Município de Frederico Westphalen, torna público aos interessados, que no dia 12
de Agosto de 2019, às 09:00 horas, serão abertos os envelopes da Tomada de Preço
nº 15/2019, a qual visa contratação de empresa, em regime de empreitada global para
estruturação da rede de serviços de proteção social especial - construção de Centro de
Referência Especializado deAssistência Social - CREAS, conformeContrato de Repasse
nº 1060.676-22/2018, Ministério da Cidadania/Caixa. Demais Informações e cópias do
Edital poderão ser adquiridos na Secretaria Municipal da Fazenda, nos horários de
expediente ou pelo fone (55) 3744-5050, ou através do site www.fredericowestphalen-
rs.com.br.

FREDERICO WESTPHALEN - RS, 22 de Julho de 2019.

Simone T. Duarti da Silva
Secretária Municipal da Fazenda

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

AVISODELICITAÇÃOTOMADADEPREÇON° 04/2019Objeto: CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARAREALIZAR
TRANPORTE DE MATERIAL (SAIBRO E CASCALHO). Cadastro até:15/08/2019; Data de abertura:20/08/2019,
às 08:30H. Edital e informações: www.augustopestana.rs.gov.br e/ou na Prefeitura Municipal, fone (55)3334-4900.
Augusto Pestana, RS, 22 de julho de 2019.Vilmar Zimmermann- Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019

Alair Cemin, Prefeito Municipal, comunica que se encontra aberta a licitação modalidade Tomada de
Preços n° 05/2019, tipo menor preço global, em regime de empreitada global, objetivando contratação
de empresa de construção civil. Abertura dos envelopes às 08 horas do dia 09/08/2019. Cópia do Edital
no setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Pelotas, 595, e no site www.derrubadas-
rs.com.br. Informações pelo fone (55) 3616-3058/3071, no horário das 7h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h30min. Derrubadas/RS, 22 de julho de 2019. ALAIR CEMIN, Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019: O município de Crissiumal torna público aos
interessados que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a aquisição de
cargas de oxigênio medicinal, destinados a pacientes que fazem uso domiciliar, ambulâncias e ambulatórios das
Unidades de Saúde, sendo a data da abertura das propostas no dia 05 de agosto 2019 às 14:00 horas. O edital
e maiores informações poderão ser obtidos 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: licitacoes@crissiumal-rs.com.br ou pelo site: www.crissiumal-rs.com.br. Crissiumal, 22 de julho de 2019.
ROBERTO BERGMANN - Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 054/2019-PREGÃO PRESENCIAL - REG. DE PREÇO Nº. 040/2019
OPREFEITOMUNICIPALDERIOPARDO, no uso de suas atribuições, torna público, ao conhecimento
dos interessados o certame, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, que dar-se-á dia 31
de julho de 2019, às 09:00 (nove) horas na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Andrade Neves,
nº 324 – Centro, CEP 96.640-000, Rio Pardo/RS.

Rio Pardo/RS, 19 de julho de 2019.Rafael Reis Barros-Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
OMUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, torna público, para conhecimento dos interessados que foi procedida
a alteração do Edital de Licitação n º 031/2019, Pregão Presencial SRP nº 014/2019. Objeto: Registro de
preços para prestação de serviços futuros e parcelados de recapagem de pneus que são utilizados na
frota de veículos emaquinários de propriedade domunicípio de Campos Borges/RS, para efeitos de alterar
a data marcada para abertura do Edital. Fica alterada a data de recebimento e julgamento dos envelopes de
credenciamento, propostas e documentação para as 14h00min do dia 05 deAgosto de 2019. A íntegra do Edital
de retificação poderá se obtida pelo site no endereço eletrônico: www.camposborges.rs.gov.br.Campos Borges/
RS, 23 de julho de 2019. EVERALDO DA SILVA MORAES. Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEÃO

Secretaria Municipal de Finanças - Av. Narciso Silva, 1195.
e-mail: compras@capaodoleao.rs.gov.br Site: http://www.prefeitura.capaodoleao.com.br

AVISO DE CANCELAMENTO
Processo de Compras nº. 141/2019

O Município de Capão do Leão torna público, o CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
046/2019,marcado para as 09h30min do dia 29 de julho de 2019, com a finalidade de AQUISIÇÕES
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES, com nova data a ser definida.

Capão do Leão/ RS, 19 de julho de 2019.

Rita Albert
Pregoeira

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019
Alair Cemin, Prefeito Municipal, comunica que se encontra aberta a licitação modalidade Tomada de
Preços n° 06/2019, tipo menor preço global, em regime de empreitada global, objetivando contratação
de empresa de construção civil. Abertura dos envelopes às 10 horas do dia 09/08/2019. Cópia do Edital
no setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Pelotas, 595, e no site www.derrubadas-
rs.com.br. Informações pelo fone (55) 3616-3058/3071, no horário das 7h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h30min. Derrubadas/RS, 22 de julho de 2019.

ALAIR CEMIN - Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

PREGÃO PRESENCIAL nº 078/2019 - PRORROGAÇÃO
OMunicípio de Vera Cruz faz saber aos interessados, que foi alterada a data de abertura para 08/08/2019
às 13:30hs. Informações www.veracruz.rs.gov.br

GUIDO HOFF-Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: CEEE-D/6000002245

Abertura das propostas: 06/08/2019, às 8h. Objeto: Contratação de serviços
programados demelhoria e expansão em redes de distribuição de energia elétrica
daGerência Regional Metropolitana.A retirada de Edital e informações adicionais
poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitações, Av. Joaquim Porto
Villanova, n.º 201 – Prédio A – Sala 428 – POA/RS, fone (51) 3382-4846, em
horário comercial, ou pelos sites www.pregaobanrisul.com.br e www.ceee.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2019
Abertura: Dia 07 de agosto de 2019, às 9 horas.
Objeto: Construção do espaço multiuso e tanque batismal do Parque das Araucárias, em Caxias do
Sul/RS.
Modalidade: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2019
Abertura: Dia 08 de agosto de 2019, às 9 horas.
Objeto: Construção do Centro de Reservação da Zona Sudeste (1.000m³), em Caxias do Sul/RS.
Os Editais 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, 22 de julho de 2019.
Amarilda Bortolotto, Diretora-Presidente do SAMAE.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEÃO

Secretaria Municipal de Finanças - Av. Narciso Silva, 1195.
e-mail: compras@capaodoleao.rs.gov.br Site: http://www.prefeitura.capaodoleao.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2019
Processo de Compra nº 142/2019

O Município de Capão do Leão torna público que às 09h30min do dia 06 de agosto
de 2019, será realizado PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando REGISTRAR
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓDULOS
DE PALCO PRATICÁVEL (ESTRUTURA METÁLICA), através do sítio www.
portaldecompraspublicas.com.br. A retirada do Edital e informações estarão a
disposição no site e e-mail supracitados, na Secretaria de Finanças ou pelo fone (53)
3275.1543.

Capão do Leão, 22 de julho de 2019.

Luiz Felipe Macedo dos Santos
Pregoeiro

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços.

AVISO DE REVOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Gabriel/RS comunica aos interessados da REVOGAÇÃO da
Concorrência Pública nº 005/2019, com base do Parecer Jurídico nº 1020/2019, da Procuradoria
Jurídica do Município e, com fundamento legal no Art. 49, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. Maiores
informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal/Diretoria de Compras,Rua Duque de Caxias,n°
268,fones(55)3237-1374,ramal 227,ou (55) 3237-1376,de segundas a sextas-feiras,no horário de
expediente da Prefeitura,das 08:00 às 14:00 h e pelo site da Prefeitura de São Gabriel/RS.Também
no link LICITACON no site da Prefeitura.São Gabriel, 22 de julho de 2019.Rossano Dotto Gonçalves,
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO INFORMATIVO DO EDITAL 73/2019

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
MÉDICO ESPECIALISTA – CP 598 a 601

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PORTO ALEGRE, no uso de
suas atribuições, torna público que se encontra no Diário Oficial de Porto Alegre e na Internet www.
portoalegre.rs.gov.br/concursos, o Edital 73, que trata da divulgação do gabarito preliminar, do prazo
para apresentação de recursos do gabarito e informa o índice de abstenção dos concursos em epígrafe.
Porto Alegre, 22 de julho de 2018.

JULIANA DE CASTRO GARCIA, Secretária Municipal de Planejamento e Gestão.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO

AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019
O Hospital de Guarnição de Santiago, localizado na Rua Bento Gonçalves, nº
2.500–Centro – Santiago-RS, com base no que prescreve a Lei nº 8.666, de 21 de
jun 93, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta
licitação namodalidade Pregão Eletrônico/SRP, para aquisição demedicamentos
e material hospitalar para o HGuSt. Abertura da Sessão Pública: ás 08:00 horas
do dia 06/08/2019. LOCAL: www. comprasnet.gov.br. edital: disponível no www.
comprasnet.gov.br , ou no endereço acima. Santiago-RS ,22 de julho de 2019.

SERGIO LOPES CRESSETTI–Coronel
Ordenador de Despesas do HGuSt

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul- Rua Cel. Meza, 373 - Centro -
Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul Cep: 97390- 000
Fone: 55 3282 -1244 ramal 214- Fax : 55 3282 -1267

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO/EDITAL Nº003/2019
APrefeituraMunicipal de Lavras do Sul/RS comunica que pormeio de chamamento público, modalidade
Inexigibilidade, selecionou a Associação Universitária Lavrense, CNPJ nº05.132.327/0001-30, para
a celebração de Termo de Fomento, visando, em regime de mútua colaboração, a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade/projeto para o auxílio
financeiro para o pleno atendimento de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas deficiências,
para o ano de 2019, com aAssociação de Pais eAmigos dos Excepcionais de Lavras do Sul. Justifica-
se a modalidade de Inexigibilidade de Chamamento Público pelo fato de que a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Lavras do Sul é a única capaz de atender integralmente o objeto, tendo
em vista sua complexidade e área de atuação. Assim, não se vislumbra outra OSC com capacidade
de cumprir integralmente o objeto da parceria pretendida. Valor da Parceria: R$17.445,14 (dezessete
mil, quatrocentos e quarenta e cincoreais e quatorze centavos).

Lavras do Sul, 22 de julho de 2019.

Sávio Jonhston Prestes
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CACEQUI

EXTRATO DE CONTRATO N°11/2019.
O Poder Legislativo de Cacequi torna publica a realização do 5º Termo Aditivo ao Contrato com a
empresa RÁDIO CULTURA CACEQUIENSE, Tomada de Preço n°4/2015, Menor Preço, Dotação
Orçamentária: 3.3.9.0.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, valor R$ 718,45
por sessão plenária, com o objetivo de transmissões das sessões, veiculação de editais, convocações
e convites da Câmara Municipal de Vereadores de Cacequi.

Cacequi, em 22 de julho de 2019. TAIGUARA EDUARDO HAAR- Chefe do Poder

OSÓRIO

Distrito de Atlântida 
Sul recebe obras e 
melhorias

Obras novas, reformas, manuten-
ção, serviços, melhorias e demais es-
tratégias que vislumbram a qualidade 
de vida dos osorienses são visíveis. 
o Distrito de Atlântida Sul tem sido 
contemplado com uma série de obras, 
como a construção do ginásio de es-
portes, revitalização da quadra da Es-
cola José Paulo da Silva e também 
manutenção e pavimentação asfáltica.

As equipes da secretaria de Obras 
trabalham em Atlântida Sul já há dias, 
com realização de limpeza, capina e 
ações que facilitam a vida dos mo-
radores e visitantes. O trabalho de 
limpeza também está sendo executado 
por uma empresa terceirizada. Os 
profissionais pretendem concluir o 
mutirão nos próximos dias e o aspecto 
positivo na praia é visível.

O prefeito Eduardo Abrahão fisca-
lizou as ações em andamento e retor-
nou da praia satisfeito com o resultado 
positivo. “Sempre queremos que 
todos os osorienses, ficam satisfeitos 
com as atividades executadas pelo 
Poder Executivo. Atuamos de forma 
que cada um tenha suas expectativas 
superadas em relação ao que esperam 
do prefeito, do vice e da equipe de 
governo. O município enfrentou mo-
mentos difíceis, com crise financeira 
e, felizmente retomamos o crescimen-
to de Osório, com obras variadas que 
irão beneficiar todos os cidadãos. Elas 
estão ocorrendo no município todo.”, 
afirmou Abrahão.

Nem sempre aquilo que é planeja-
do pode ser executado na velocidade 
desejada, mas mesmo enfrentando es-
cassez de recursos, o Poder Executivo, 
tem executado as ações dentro da me-
dida do possível. “A praia está ainda 
mais bonita. Estou muito feliz porque 
o Poder Executivo de Osório trabalha 
com o objetivo de oferecer a mesma 
qualidade e cuidados para o centro 
da cidade, Distritos e comunidades 
e estamos conseguindo concretizar 
esse planejamento”, afirma o prefeito.

Auto-
ridades municipais e a comunidade 
em geral tiveram a oportunidade de 
conhecer, na semana passada, detalhes 
da revisão do plano de gestão dos resí-
duos sólidos de Santa Cruz do Sul. Em 
audiência pública realizada na Câmara 
de Vereadores, foi apresentado um 
planejamento para os próximos 20 anos 
desenvolvido por uma empresa de en-
genharia.O diagnóstico da atual gestão 
dos resíduos sólidos em Santa Cruz do 
Sul e a definição de ações futuras estão 
entre as etapas do projeto que prevê a 
criação de um plano regional, incluindo 
todos os municípios da região. O plano 
elenca programas, metas e ações para 
que o município consiga cumprir de 
forma adequada a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, retratando a realidade 
local, para não perder a essência e a 
cultura da cidade.

 � SANTA CRUZ DO SUL - 


