
316, 17 e 18 de setembro de 2022Sexta-feira e fim de semana

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

AVISODELICITAÇÃO–PREGÃOELETRÔNICO . LICITAÇÃONº 095/2022 –PREGÃOELETRÔNICO
Nº 025/2022; Objeto:Aquisição demateriais para ornamentação natalina. Data: 04/10/2022 a 09:00 hs.
Informações na PrefeituraMunicipal, no horário das 7h:30 às 11h:30 e das 13h:00 as 17h:00, fone 0xx55
3616 4189, ou no site www.esperancadosul.atende.net. MOISESALFREDOLEDUR–PrefeitoMunicipal

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

AVISODELICITAÇÃO–PREGÃOPRESENCIAL . LICITAÇÃONº 094/2022 –PREGÃOPRESENCIALNº 024/2022;
Objeto: Aquisição de peças e serviços para recuperação motor caminhão 13.180 worker; Data: 30/09/2022 as
10:00 hs. Informações na Prefeitura Municipal, no horário das 7h:30 às 11h:30 e das 13h:00 as 17h:00, fone
0xx55 3616 4189, ou no site www.esperancadosul.atende.net. MOISES ALFREDO LEDUR – Prefeito Municipal

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

LEANDROMONTEIRODOSSANTOS, Prefeito deCapivari do Sul, TORNAPÚBLICAa licitação
na modalidade Pregão Presencial- RP nº 39/2022 deAquisição de material para construção da
cancha de laço no Rancho do Capivari.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 03 de outubro
de 2022, às 14h30min.
2 - Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do Sul,
localizada na Av. Adrião Monteiro, 2330, pelo telefone (51)3685.1181, ou pelo site: WWW.
capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

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

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Capivari do Sul, TORNA PÚBLICA a
licitação na modalidade Chamamento Público- Credenciamento nº 02/2022, de Contratação
de empresa com profissionais especializados para realização de cursos e serviços para
servidores e munícipes.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 14 de outubro
de 2022, às 09h30min.
2 - Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do Sul,
localizada na Av. Adrião Monteiro, 2330, pelo telefone (51) 3685.1181, ou pelo site: WWW.
capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

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

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Capivari do Sul, TORNA PÚBLICA
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 38/2022 de Aquisição de bolsas para
gestantes com material de higiene através de Emenda Parlamentar.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 05 de
outubro de 2021, às 09h00min.
2 - Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do
Sul, localizada na Av. Adrião Monteiro, 2330, pelo telefone (51)3685.1181, ou pelo site:
WWW.capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

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

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Capivari do Sul, TORNA PÚBLICA
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 37/2022 de Aquisição de material
permanente para uso na Secretaria da Saúde.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 03 de
outubro de 2021, às 08h30min.
2 - Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do
Sul, localizada na Av. Adrião Monteiro, 2330, pelo telefone (51)3685.1181, ou pelo site:
WWW.capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

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

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Capivari do Sul, TORNA PÚBLICA
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 36/2022 de Aquisição de mobiliários
para uso na Secretaria da Saúde.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 30 de
setembro de 2021, às 14h30min.
2 - Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do
Sul, localizada na Av. Adrião Monteiro, 2330, pelo telefone (51)3685.1181, ou pelo site:
WWW.capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

A PMC torna públicos os processos: PREGÃO ELETRÔNICO 221/2022 – Aquisição de gás
liquefeito de petróleo (GLP), em botijão P13 e P45, para as secretarias municipais, EMEIS
e EMEFS e UBS, pelo sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses, conforme
edital e anexos. Disputa: 03 de outubro de 2022 às 10h. PREGÃO ELETRÔNICO 224/2022 –
Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICOS E PEDIATRAS
PARAATENDIMENTO NAUPA), pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e anexos.
Disputa: 03 de outubro de 2022 às 14h. PREGÃO ELETRÔNICO 225/2022 – Contratação de
empresa para confecção de próteses odontológicas, pelo período de 12 (doze)meses, conforme
edital e anexos. Disputa: 30 de setembro de 2022 às 14h. Os editais estão disponíveis nos
sites http://gov.br/compras, UASG 988561, e cachoeirinha.atende.net. Inf. (51) 3041-7166.

CRISTIAN WASEM – Prefeito Interino

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO

AVISODEEDITALDECONCORRÊNCIANº 001/2022-PROCESSOLICITATÓRIONº 056/2022
OPrefeito Municipal de Vila Lângaro/RS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a Lei 8.666/93, torna público, que no dia 09 de novembro de 2022, às 9 horas, na sala
de reuniões da Prefeitura Municipal, reunir-se-á a comissão de licitação, com a finalidade
de receber proposta para Concessão de Uso de Bens Públicos com investimentos para
operacionalização de serviços de comunicações, visando a implantação de rede de telefonia,
câmeras de videomonitoramento, TV e disponibilização de sinal de internet banda larga
via fibra óptica no meio rural e nas edificações públicas do Município de Vila Lângaro- RS,
através do Programa de Rede de Fibra Óptica para Internet Banda Larga – CONECTA VILA
LÂNGARO. Edital no site www.vilalangaro.rs.gov.br. Informações pelo e-mail: adm@vilalangaro.
rs.gov.br – Vila Lângaro-RS, 15 de setembro de 2022 – Anildo Costella – Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
TOMADA DE PREÇOS POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº 28/2022

O MUNICÍPIO DE MARAU, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua Irineu Ferlin,
355, na cidade de Marau - RS, torna público aos interessados que até às 16:00 horas do dia 11 de
outubro de 2022, serão recebidos os envelopes de Proposta Financeira e Habilitação para a TOMADA
DE PREÇOS POR VIDEOCONFERÊNCIA, do tipo “Menor Preço Global Por Item”, e no dia 13 de
outubro de 2022 às 09:00 horas, na Sala de Licitações, será aberta a sessão por videoconferência,
para a Contratação de empresa especializada para execução de um Campo de Futebol, com
grama sintética, na Praça do Bairro Santa Helena, com fornecimento dematerial e mão de obra,
conforme memorial descritivo, planilha e projeto anexo, em conformidade com o Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.658, de 29 de abril de 2020, Lei Municipal
5.707, de 13 de maio de 2020, Lei Municipal 5.981 de 27 de julho de 2022, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Informações serão
prestadas pelo fone (54) 3342-9545 e (54) 3342-9520, nos horários das 07:30 às 11:30 e das 13h às
17h, junto à Prefeitura Municipal de Marau, Setor de Licitações ou através do site: www.pmmarau.com.
br, onde cópia do Edital poderá ser obtida. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 12 de setembro de
2022. IURA KURTZ Prefeito Municipal de Marau.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO
Av. Julio de Maílhos, 1613 – Centro

Fone: (0XX54)3616 3259
EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2022.
O Prefeito Municipal de Pontão/RS, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das
normas previstas no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, e da Lei 1.262 de 01 de agosto de
2022, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo
Seletivo Simplificado nº 006/2022, destinado a selecionar candidatos visando atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação de Profissionais junto
à Prefeitura Municipal de Pontão/RS . Data da Abertura das Inscrições: 16 a 23 de setembro de
2022. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Pontão/RS, sita na Av. Júlio de Maílhos, nº 1613. Edital
disponível no site: www.pontao.rs.gov.br. e no mural da Prefeitura Municipal. Maiores informações pelo
tel. XX (54) 3308.1900, das 08 às 12h e das 13h às 17h.

Pontão - RS, 15 de setembro de 2022.
VELTON VICENTE HAHN - Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
PROCESSO DE DISPENSA45/2022 – OBJETO: Aquisição de equipamentos de videomonitoramento
para instalação nas ruas do centro domunicípio de Progresso/RS. Contratado: G.F INTERNETEIRELI.
Valor total: R$ 15.192,00.

PROCESSO DE DISPENSA 46/2022 – OBJETO: Aquisição de amortecedores traseiros e dianteiros
para o trator sobre esteiras Komatsu D51Ex-22. Contratado: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA. Valor total: R$ 16.980,00.

PROGRESSO, 15 de setembro de 2022.

Paulo Gilberto Schmitt
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Bagé/RS torna público as licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022 - Registro de Preço para compra de materiais para
uso na sinalização vertical e horizontal. Recebimento das propostas até o dia 30/09/2022,
às 08h15min no site www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 30/09/2022, às
09h30min no mesmo site.Editais disponíveis no site www.bage.rs.gov.br. Informações
licitacoes@bage.rs.gov.br das 8h às 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022 – Registro de Preços para futura aquisição de
materiais/peças para a manutenção de máquinas pesadas, atendendo a demanda
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Recebimento das propostas até o dia
04/10/2022, às 08h15min no site www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às
09h30min do dia 04/10/2022 no mesmo site.
PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2022 – Registro de Preços para futura aquisição de
equipamentos para o Setor Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde eAtenção à
Pessoa comDeficiência. Recebimento das propostas até o dia 05/10/2022, às 08h15min
no site www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 09h30min do dia 05/10/2022
no mesmo site. Editais disponíveis no site www.bage.rs.gov.br. Informações: e-mail
licitacoes@bage.rs.gov.br das 8h às 14h.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Santa Rosa, RS, torna público, para o conhecimento de todos os
interessados, que realizará a(s) seguinte(s) licitação(es):

TOMADA DE PREÇOS Nº 52/2022
Objeto: Contratação de empresa para perfuração, desenvolvimento e instalação de
poço tubular profundo para captação de água junto à comunidade da Linha Sete Norte,
incluindo o eventual serviço de tamponamento do poço no interior do Município de Santa
Rosa. Abertura: 11/10/2022 – 8:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2022
Objeto: Contratação de empresa para perfuração, desenvolvimento e instalação de
poço tubular profundo para captação de água junto à comunidade Km 10, incluindo o
eventual serviço de tamponamento do poço no interior do Município de Santa Rosa, o
qual será executado com recursos financeiros doGoverno Estadual, a serem repassados
através da Secretaria do Estado de obras e Habitação, de acordo com o Convênio FPE
nº 1570/2022 (Processo nº 22/2200-0000894-7). Abertura: 13/10/2022 – 8:00 horas.
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (26/09/2022), no
site do Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br). Informações poderão ser
obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, ramal 283.

Santa Rosa, 16 de setembro de 2022.

Cláudio Franke
Secretário de Planejamento e Habitação

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos
seguintes editais:
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 91/2022 – Registro de Preço para
aquisição de equipamentos de informática.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 95/2022 - Aquisição de uma máquina de pintura
manual.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 99/2022 - Registro de Preços para aquisição de
materiais para manutenção das vias públicas do Município.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 112/2022 - Regitro de Preços para aquisição de
gêneros alimentícios para alimentação escolar da rede municipal.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 113/2022 - Registro de Preços para contratação
de serviços de caminhão munck com lança mínima de 24m.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 114/2022 - Registro de Preços para aquisição de
uniformes para auxiliares de serviços gerais da SMEEL.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser
obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.
rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 16 de Setembro de 2022.

Constantino Orsolin
Prefeito

INFRAESTRUTURA

Dois novos parklets 
devem ser instalados 
em Lajeado

A prefeitura de Lajeado recebeu 
pedidos de instalação de parklets em 
dois pontos do município. Os pedidos 
são para as ruas Germano Berner e 
Tiradentes, ambas no bairro Centro.

Conforme o edital, a estrutura dos 
parklets deve ter 10 metros de compri-
mento. As solicitações de instalação 
são na rua Germano Berner, próximo 
a uma cervejaria, e o outro na esquina 
entre a rua Tiradentes com a avenida 
Benjamim Constant, próximo a uma 
cafeteria. Estes pedidos passaram por 
um estudo de viabilidade e agora vão 
a conhecimento público. Depois, o 
proponente poderá dar continuidade 
ao projeto e então executar.

O edital esclarece que pessoas 
interessadas em instalar parklets nas 
mesmas faces de quadra ou pessoas 
que discordem das propostas apre-
sentadas podem se manifestar em até 
10 dias. Expirado o prazo, a prefeitura 
avaliará as eventuais manifestações 
para então concluir os pedidos para 
aprovação final.

Para manifestar interesse em ins-
talar um parklet na mesma face de 
quadra, a parte interessada deve fazer 
um ofício e apresentá-lo ao município, 
manifestando seu interesse e se com-
prometendo em protocolar um estudo 
de viabilidade da nova proposta no 
prazo de 10 dias úteis. Já se alguém 
desejar manifestar contrariedade à 
proposta apresentada, deverá relatar 
na Ouvidoria ou através de abertura 
de protocolo na Seplan no período de 
conhecimento público.

ABASTECIMENTO

Prefeito de Gramado 
discute novo contrato 
com a Corsan

O prefeito de Gramado, Nestor 
Tissot e a procuradora-geral do mu-
nicípio, Mariana Reis, estiveram em 
Porto Alegre, na Corsan.  Em pauta, 
esteve o contrato da empresa com 
Gramado, após a mudança na forma 
de desestatização da empresa, estando 
garantidos todos os investimentos na 
cidade e as contrapartidas financeiras. 

“Acompanhamos desde o prin-
cípio o processo de elaboração e 
assinatura do aditivo, dando suporte 
e segurança jurídica ao Executivo. 
Estão garantidos todos os investi-
mentos e o recebimento da outorga 
independentemente do modelo de 
desestatização adotado pelo Governo 
do Estado”, afirma Mariana.

O prefeito também levou deman-
das sobre o trabalho de canalização 
em alguns bairros do município. “Es-
tamos trabalhando em várias frentes 
de asfaltamento, principalmente no 
interior de Gramado, e é fundamental 
o apoio da Corsan para garantir redes 
de água”, disse Nestor.


