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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA PREÇOS N.º 12/2019

O Município de Carlos Gomes – RS torna público que no TRÊS DE OUTUBRO de 2019, às
08:45horas, será realizado TOMADADEPREÇOSNº12/2019, CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARA
CONSTRUÇÃODEUMPÓRTICONOPERÍMETROURBANO.Maiores informações e cópias do Edital
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, sito a Av. Pe. Estanislau Holeinik, 689,
junto ao setor de Licitações telefone 54-3613.4152 – 3613-4157, 36134158. Site: carlosgomes.rs.gov.br.

Carlos Gomes, 06 de setembro de 2019.

Egidio Moreto
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO Equipe de compras/Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2019 EDITAL Nº 227/2019

OBJETOS: Aquisição de gaiolas canil solicitadas pela Secretaria Municipal de
Agricultura. Dia, hora e local da abertura da sessão de disputa online: Dia 30 de
setembro de 2019, às 9h:00min, no site: www.bll.org.br. “Acesso Identificado no link“
licitações. Informações no Departamento de Licitações da Prefeitura, Fone (55) 3321-
1320 e cópia do edital, através dos sites: www.cruzalta.atende.net; www.bll.org.br.

Cruz Alta, 05 de setembro de 2019.

Vilson Roberto Bastos dos Santos
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE TIO HUGO

O Município de Tio Hugo, torna público que ocorrerá a seguinte licitação: TOMADA DE PREÇOS nº
005/2019 – Contratação de empresa para Pavimentação em Blocos de Concreto em PAVI’S, num
total de 11.690,00 m²l, conforme objeto. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 25 de Setembro
de 2019, às 9:30 horas. Na sala de Licitações, Centro Administrativo, cito a Rua Venezuela, 285,
Tio Hugo-RS. Maiores Informações e cópia do edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal,
pelo fone 54 3338 9167/9168 ou através do site, www.tiohugo.rs.gov.br. Tio Hugo, 06 de Setembro
de 2019. GILSO PAZ - Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 108/2019
OMunicípio de Vera Cruz faz saber aos interessados, que foram excluídas as letas “e” e “f” do item 8.5
– Declarações, do Capítulo VIII – Da Habilitação.Alterada a data de abertura para 19/09/2019 às 10hs.

GUIDO HOFF-Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria de Administração
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 59/2019

JOÃOALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI, Prefeito de Gramado(RS), no uso legal de suas
atribuições, e de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21/06/1993, com base no caput do artigo
25, inciso II, torna público, para o conhecimento dos interessados, que RATIFICA ser inexigível de
processo licitatório para a contratação de profissional habilitado para consultoria na realização do
projeto “Cultura Aberta – Ensino Coletivo de Instrumentos”, através de Julio Cesar Wagner da Silva,
sob CNPJ: 24.713.920/0001-15, pelo valor de R$ 8.000,00.

Gramado(RS), 06 de Setembro de 2019.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito de Gramado

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038-03/2019
REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal torna público que no dia 25 de setembro de 2019, às 14 h, no Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal de Estrela, sito à Rua Júlio de Castilhos, 380 – Estrela/RS, serão recebidos os
Envelopes “Documentos” e “Proposta” visando oRegistro de Preços para aquisição e instalação de
Parque Infantil e Equipamentos para Praça Infantil . Cópias do Edital e anexo poderão ser obtidas
no site www.estrela.rs.gov.br , bem como informações complementares pelo telefone (51) 3981 1025,
no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

Estrela, 09 de setembro de 2019.

CARLOS RAFAEL MALLMANN
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURAMUNICIPALDECARLOSBARBOSA

AVISO DE LICITAÇÕES
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna público que estará realizando as seguintes licitações:
Chamamento Público nº 013/2019, às 9 horas do dia 09 de outubro de 2019, que tem por objeto a
seleção de parceiro para oferta de sinal de internet wifi em áreas públicas doMunicípio; Concorrência
Pública nº 012/2019, às 9 horas do dia 11 de outubro de 2019, que tem por objeto a contratação de
empresa para execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e reforma de muro de arrimo na
Rua alberto Pasqualini; Maiores informações na Prefeitura Municipal, na Rua Assis Brasil, nº 11, (54)
3461.8833. Edital disponível no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br. Carlos Barbosa, 06 de setembro
de 2019. EVANDRO ZIBETTI – Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

Terra do Champanha
LEILÃONº 001/2019 -OMunicípio deGaribaldi torna público que realizará Leilão nº 001/2019, de bens inservíveis,
no dia 27 de setembro de 2019, às 14 horas, no Parque de Máquinas do Município. Maiores informações pelo
fone (054)3462-8230 ou no site www.garibaldi.rs.gov.br. Antonio Cettolin-Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

O Município de Charqueadas torna público a seguinte licitação: Concorrência Pública
para registro de preços nº 003/2019. Processo n. 2385/2019. Objeto: contratação
de empresa para prestação de serviços de transporte, devendo ficar ao dispor das
secretarias municipais pelo período de doze meses. Os envelopes serão recebidos no
dia 10 de outubro de 2019 ás10h.Oedital encontra-se a disposição dos interessados na
sede do Município, sito no Depto de Licitações e Contratos,Av. Dr. JoséAthanásio, 460.
Horário de funcionamento das 9hàs 15h ou no link do site www.charqueadas.rs.gov.br.

Charqueadas, 09 de setembro de 2019.
SIMON HEBERLE DE SOUZA

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019
OBJETO: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Artigo 25, inciso II e
§ 1°, c/c art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, que tem por objeto a contratação
de empresa prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria
técnica nas áreas que abrangem o direito público, constitucional, administrativo,
trabalhista, processual, orçamentário, econômico e financeiro, tendo como resultado:
BORBA, PAUSE & PERIN –ADVOGADOS, CNPJ 92.885.888/0001-05, pelo valor total
de R$ 17.400,00(dezessete mil e quatrocentos reais) conforme Processo Licitatório
001/2019.

Gabinete da Presidente, 06 de setembro de 2019.
Diolena Capitânio

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, Nº 944 – EDIFÍCIO SCHNEIDER -

FONE: (54) 3329-1122 3331-7240
e-mail:diolena@previcarazinho.com.br CARAZINHO – RS CEP: 99500-000

www.previcarazinho.com.br - CNPJ 10.225.642/0001-42

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VALE DO SOL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO PRESENCIAL 35/2019
O município de Vale do Sol, RS, informa que encontram-se registrados e disponíveis para consulta
dos interessados no quadro de publicações oficiais e no site do município, lista de fraldas descartáveis
com seus respectivos valores e empresas registradas conforme pregão presencial 35/2019. Atas
assinadas dia 06/09/2019, validade do registro até 05/09/2020. Vale do Sol, 06 de setembro de 2019.

Maiquel Evandro Laureano Silva-Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL
Estado do Rio Grande do Sul

JOSÉROBERTOCAMARGODOSREIS, Presidente da Câmara de Capivari do Sul, em
cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, TORNAPÚBLICO, o Processo Licitatório,
modalidade Tomada de Preços n° 001/19, cujo objeto é para a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços técnicos de informática para implantação de
uma solução informatizada.
Outrossim, informa que ocorrerá a sessão para o recebimento dos documentos
Habilitação e Proposta às 14 horas do dia 25 de setembro de 2019, na sede da Câmara
Municipal, sito na Avenida Adrião Monteiro 2360, bairro, centro.
Maiores informações sobre o Edital, poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3685
1288/3685 1287, (das 13hs as 17hs), a solicitação de cópia do edital poderá ser solicitada
pelo email cvcs@brturbo.com.br.

Capivari do Sul, 06 de Setembro de 2019
JOSÉ ROBERTO CAMARGO DOS REIS
Presidente da Câmara de Capivari do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº075/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

APrefeitura Municipal de Cidreira torna público a Licitação em epígrafe.Objeto: a possível aquisição
deMateriais deHigiene, tipo fralda, para uso das SecretariasMunicipais, nas quantidades e condições
editadas. O Pregoeiro e Equipe receberão os documentos e propostas de preços em 24 de Setembro
do ano de 2019, ás 09:30h, na Scrt. Administração.Cópia do Edital e informações no Dept. Licitações
– Scrt. Adm., à Rua João Neves,194, Cidreira/RS, fone(51)3681 5778, site www.cidreira.rs.gov.br.

ALEXSANDRO CONTINI DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Três Coroas/RS torna público aos interessados que estará procedendo a seguinte
licitação: Modalidade: Pregão Presencial n° 059/2019. Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo novo,
zero quilômetro, ano de fabricação e modelo mínimo 2019. Sessão de Lances: 14 horas do dia 23 de
setembro de 2019. Edital disponível em: Sede da Prefeitura Municipal, sito àAv. João Correa, 380, e
no site www.trescoroas.rs.gov.br. Informações: (51) 3546-7800. Três Coroas, 09 de setembro de 2019.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2019
OMunicípio de Alvorada comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação de 5 (cinco) veículos automotores de médio porte, providos de condutores habilitados,
quilometragem livre e todos os custos necessários à execução, sob inteira responsabilidade da
contratada, objetivando atender as necessidades de transportes da Secretaria Municipal da Saúde.
Data e horário do início das disputas de preço: 30 de setembro de 2019, às 10 horas. Edital na íntegra:
alvorada.atende.net, www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail licitacoes-alvorada@
alvorada.rs.gov.br. Informações: telefone (51) 3044-8563.

JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL - PREFEITO

Capital Nacional do Basalto
Terra das Águas Termais - Cidade Ecológica

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

Aviso de retifica Edital n° 156/2019 - Licitação n.º 139/2019 - Pregão Presencial n.º
039/2019 – Edital n.º 152/2019 Registro de Preço n° 035/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃOE LIMPEZAEDESINFECÇÃO INTERNADERESERVATÓRIOSDE
ÁGUA PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS. Retificam-se itens e cláusulas do edital.
Credenciamento às 09h do dia 24/09/2019. Editais disponíveis no endereço eletrônico:
www.novaprata.rs.gov.br. Informações complementares pelo telefone (54)3242-8262.
Nova Prata, 06 de setembro de 2019. Volnei Minozzo, Prefeito Municipal.

Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 169/2019

Concorrência nº 1/2019
OMunicípio de FREDERICOWESTPHALEN, torna público aos interessados, que no dia
14 de Outubro de 2019, às 09:00 horas, serão abertos os envelopes do Concorrência nº
1/2019, o qual visa contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global
para executar recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização
de vias urbanas deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico financeiro e projetos. Demais Informações e cópias do Edital poderão
ser adquiridos na Secretaria Municipal da Fazenda, nos horários de expediente ou pelo
fone 055- 3744-5050, ou através do site www.fredericowestphalen-rs.com.br.

FREDERICO WESTPHALEN - RS, 3 de Setembro de 2019.

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
Secretária da Fazenda

SAPUCAIA DO SUL

Prefeitura firma 
parceria para usar 
mão de obra prisional

O prefeito de Sapucaia do Sul, Luis 
Rogério Link, assinou o Protocolo de 
Ação Conjunta (PAC), convênio firma-
do entre a prefeitura com a secretaria 
Estadual de Administração Peniten-
ciária e Superintendência de Serviços 
Penitenciários (Susepe). O convênio 
visa à reinserção e a ressocialização 
social dos apenados, através de mão de 
obra, dos regimes aberto e semiaberto, 
incluindo apenados monitorados com 
tornozeleiras eletrônicas.

Por meio do convênio, a prefeitura 
poderá utilizar a mão de obra de até 
50 apenados, em serviços de limpeza 
e pequenos reparos em espaços públi-
cos. Treze deles já estão atuando no 
município. A carga horária de trabalho 
é de seis horas diárias, conforme a Lei 
de Execução Penal. Com o trabalho, 
os apenados integrantes do PAC terão 
direito a remição da pena de um dia a 
cada três dias de trabalho.

 O prefeito avalia de forma positiva 
o convênio, pois oferece oportunidades 
para os apenados suporte, qualificação 
e inserção social. “Estamos oferecendo 
novos começos para estas pessoas. 
Com a ressocialização, estamos avan-
çando na prevenção da violência em 
Sapucaia do Sul. A administração mu-
nicipal está cumprindo com a sua mis-
são juntamente com as demais forças 
policiais para garantir mais segurança 
para os sapucaienses”, disse o prefeito.

 O secretário estadual, César Luis 
de Araújo Faciolli, disse que Sapucaia 
deu um passo significativo para a redu-
ção da criminalidade, não só na cidade, 
como também na região. “Abraçando 
esta parceria, a cidade está demons-
trando responsabilidade social e sendo 
exemplo, gerando oportunidades para 
aquelas pessoas que queiram começar 
uma vida nova. Muitos deles terão, a 
partir deste convênio, a sua primeira 
oportunidade de vida.”.

O governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou 
a lei que torna a Feira Nacional do Doce 
(Fenadoce) um Patrimônio Histórico 
e Cultural do Estado. Agora, a feira é 
reconhecida oficialmente pela Assem-
bleia Legislativa e por todos os gaúchos 
pela sua importância histórica, cultural, 
turística e econômica. A assinatura 
aconteceu no Palácio Piratini, em Porto 
Alegre. O projeto de lei foi apresentado 
pelo deputado estadual Luiz Henrique 
Viana. Ele destacou a força cultural da 
tradição doceira, principalmente por 
unir etnias diversificadas, como a afri-
cana, portuguesa, alemã, entre outras. 
Em sua fala, durante a assinatura, Viana 
relembrou que a feira nasceu com o 
apoio do próprio poder público e agora 
é de responsabilidade da CDL Pelotas. 
“A importância e reconhecimento da Fe-
nadoce já é uma realidade, hoje estamos 
apenas formalizando tudo isso”, afirmou 
o deputado, que se destaca pelos projetos 
que apoiam a região sul do Estado.

 � PELOTAS - 


