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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPIVARI DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Ca-
pivari do Sul, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 01/2022- Contratação empre-
sa especializada na implantação de pavimentação asfáltica da
Av. Brasil.

1. O recebimento dos Envelopes (documentação e propos-
ta): 14 de fevereiro de 2022 às 09h30 min.

2. Local: Sede da Prefeitura de Capivari do Sul, situada na
Av. Adrião Monteiro, 2330 – Capivari do Sul.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefei-
tura de Capivari do Sul, localizada na Av. Adrião Monteiro,
2330, pelo telefone (51) 3685.1181 ou site
www.capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

Um homem e uma mulher foram presos pela Briga-
da Militar, na noite desta quarta-feira (26/01), com mais
de 100 porções de drogas, em Palmares do Sul.

Uma equipe da Força Tática do 8º BPM recebeu a
informação sobre intensa movimentação de usuários
de drogas em uma residência no Balneário Quintão.
Os policiais militares abordaram um jovem, de 19 anos,
que acabara de sair do local, sendo localizado consigo
uma porção de maconha. No ponto de traficância os
PMs abordaram o casal e apreenderam, após busca
pessoal e na residência, 103 porções de crack, 13 de
cocaína e sete de maconha.

O casal, de 22 e 24 anos, foi preso em flagrante por
tráfico de entorpecentes.

Casal é preso com mais de 100
porções de drogas em Quintão

Um homem foi sequestrado ao ter sua casa inva-
dida por bandidos, no bairro Chico Mendes, na noite
de quarta-feira (26), em Cidreira. A Brigada Militar
foi acionada e rapidamente localizou os suspeitos em
um veículo, iniciando a perseguição.

Instantes depois o automóvel foi interceptado. Três
pessoas foram presas. A vítima tinha ferimentos e
estava amarrada. Ela disse que seria executada pe-
los bandidos.

Os acusados foram encaminhados a Delegacia
de Polícia.

BM evita execução em Cidreira
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