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Venâncio Aires sedia 
festa da colheita 
da erva-mate

A cidade de Venâncio Aires, co-
nhecida como a Capital gaúcha do 
Chimarrão, será palco para a 2ª edição 
da Festa da Colheita da Erva-Mate 
do Rio Grande do Sul. O evento, que 
marcará a abertura oficial da safra 
2022 da cultura, ocorrerá na quin-
ta-feira (22), às 15h, na propriedade 
da família Wagner e Becker, no 4º 
distrito, em Vila Santa Emília. 

A Festa da Colheita ocorre anual-
mente de forma itinerante entre os 
polos regionais e celebra a cultura 
símbolo do estado. Dessa forma, a 
programação tem como ponto alto a 
poda de um pé de erva-mate. Ao longo 
do evento, através da Emater/RS-As-
car, também haverá demonstração de 
técnicas de adubação de solo e cultivo 
dos ervais. 

“Em meados de 1990, éramos 
líderes em produtividade do estado. 
Hoje, estamos retomando os trabalhos 
com o poder público e a Emater. A 
Festa colocará em evidência nosso 
município, mostrando a pujança do 
nosso povo e a nossa erva-mate”, 
destaca o presidente da Associação 
dos Produtores de Erva-mate do Polo 
Ervateiro dos Vales (Aspemva), Cleo-
mar Konzen.

Venâncio Aires integra o polo 
ervateiro Região dos Vales, estando 
entre os cinco maiores grupos pro-
dutores de erva-mate no Rio Grande 
do Sul. O evento estava previsto, 
inicialmente, para ocorrer em maio, 
mês que inicia a colheita nos ervais. 
Entretanto, precisou ser adiado para 
setembro. A festa marca, de forma 
simbólica, o momento de importância 
para a cadeia produtiva da cultura. 

Conforme o prefeito Jarbas da 
Rosa, os preparativos para o evento 
estão sendo finalizados. “Estamos 
agora fazendo o trabalho de convidar 
os municípios vizinhos e os inte-
grantes dos cinco polos ervateiros do 
estado. Na próxima semana, faremos 
o convite para o governador Ranolfo 
Vieira Júnior”, disse.

O Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE-RS) 
concedeu tutela de urgência determinan-
do que o Executivo Municipal de Lajeado 
do Bugre suspenda o Pregão Presencial 
nº 26/2022. O objeto da licitação é a 
aquisição de pneus e câmaras novas, para 
frota de máquinas rodoviárias, veículos, 
caminhões e equipamentos do município. 
Em sua análise, o relator do processo, 
Conselheiro-Substituto Roberto Lourei-
ro, considerou que algumas exigências 
constantes no edital evidenciam possí-
veis prejuízos ao caráter competitivo da 
licitação. Além disso, avaliou também a 
possibilidade da formalização de um con-
trato administrativo eivado de nulidade.. 
O prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto 
Maciel Santos, foi intimado para adotar 
as providências necessárias, bem como 
prestar esclarecimentos em 30 dias.

 � LAJEADO DO BUGRE - 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

AVISO DE EDITAL
Modalidade: EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 007/2022 – HABILITAÇÃO POR
DOCUMENTAÇÃO -.Objeto: ABRE INSCRIÇÕES PARACOMÉRCIO DEMATERIAISALUSIVOSA
DATADEFINADOS, NOCEMITÉRIOMUNICIPALDOCAMPOBONITO, NOMUNICÍPIODETORRES
PARAO PERÍODODE 29/10/2022A02/11/2022. Data de inscrição: de 16/09/2022 a 30/09/2022, de
forma presencial, através de entrega de envelope comdocumentação, na Secretaria de Trabalho
Indústria e Comércio, sede da Prefeitura de Torres. Regência: Código tributário do município
3724/02 e lei 4736/14..Cópias do Edital poderão ser obtidas no site www.torres.rs.gov.br. MAIORES
INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Trabalho Indústria e Comércio, fone (51) 3626-9150, ramal
238, no horário de funcionamento conforme disposto no Site da Prefeitura.

Sotério Fernandes Teixeira Junior
Secretário de Trabalho Indústria e Comércio

Portaria 047/2022

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Credenciamento Público Nº. 009/2022
Processo nº. 474/2022 Data: A partir do dia 19/09/2022
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para realização de procedimentos de Dilatação
Uretral, Retirada de Duplo J em consultório e realização de exames de Endoscopia e
Colonoscopia

Maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São
Marcos-RS, pelo telefone (54) 3291-9900 ou pelo site www.saomarcos.rs.gov.br

Evandro Carlos Kuwer
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 Objeto: Registro de preços para futura aquisição parcelada de
materiais para instalação de luminárias led 150w, data início sessão pública 03/10/2022 às 9hs, no
site/link https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 Objeto: Aquisição e prestação de serviços de transporte de
calcário dolomítico, data início sessão pública 30/09/2022 às 9hs,
Editais setor licitações R Gal. JoãoAntônio 1305, sala 307, centro e link http://saovicentedosul.rs.gov.
br/site/category/publicacoes-legais/

São Vicente do Sul/RS, 16 de Setembro de 2022.

FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 135/2022: Aquisição de diesel S500 e S10 com fornecimento de
tanque de combustível em comodato. Fase de lances dia 04/10/2022 às 13:30hs no
site www.portaldecompraspublicas.com.br
Pregão Presencial 136/2022: Aquisição de areia média / grossa para manutenção
das vias municipais. Abertura dia 05/10/2022 às 08:30hs. Edital em www.
portaldecompraspublicas.com.br
Pregão Presencial 137/2022: Aquisição dematerial esportivo.Abertura dia 06/10/2022
às 08:30hs. Edital em www.portaldecompraspublicas.com.br

GILSON ADRIANO BECKER
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO,
RS, no uso das atribuições legais, que lhe confere, CONVIDAACOMUNIDADECADEADENSE PARA
AUDIÊNCIAPÚBLICA, referente à apresentação da LDO - LEI DEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIADE
2023, que se realizará no dia 21 de Setembro de 2022, às 17:00 horas, nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores de Boa Vista do Cadeado.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Cadeado, RS, 15 de Setembro de 2022.

JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022 – OBJETO: Aquisição de camisetas em poliamida 100 % para
corrida de fim de ano. Abertura das Propostas: 03/10/22 às 09h00min. Informações pelo telefone (55)
3331-8219 ou nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações
– Pregão Eletrônico”.
PREGÃOELETRÔNICONº 125/2022 –OBJETO: Registro de Preços para aquisição de climatizadores,
cortinas de ar, refrigeradores e fogões a gás. Abertura das Propostas: 03/10/22 às 10h30min.
Informações pelo telefone (55) 3331-8219 ou nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.
ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Pregão Eletrônico”.

Ijuí/RS, 15 de setembro de 2022.
Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAPIRANGA-RS, Sra. Carina Patricia Nath Corrêa, no uso de suas
atribuições legais, comunica aos interessados que encontra-se aberto o processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 083/2022, cujo objeto é a aquisição de PLACAR ELETRÔNICO,
utilizado no desenvolvimento das atividades esportivas, para Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto.
O recebimento da documentação e propostas será no dia 04 de Outubro de 2022, às 13:00 horas,
e será realizado por meio de utilização de recursos de tecnologia de Informática – INTERNET, a ser
processada através do site www.compras.rs.gov.br (Pregão Online Banrisul). Os interessados poderão
obter cópia do edital no site www.compras.rs.gov.br (Pregão Online Banrisul) ou www.sapiranga.rs.gov.
br. Informações poderão ser obtidas pelo fone (51) 3599-9500.

Sapiranga, 15 de Setembro de 2022.

Carina Patricia Nath Corrêa
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 129/2022. Objeto: Contratação do serviço de avaliação
atuarial anual. Nova data de abertura em 03/10/2022, às 08h30min, no
endereço www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 133/2022-Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
materiais ambulatoriais. Abertura em 30/09/2022, às 14h, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 135/2022-Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
purificador de água. Nova data de abertura em 30/09/2022, às 08h30min, no
endereço www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 137/2022-Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
material permanente. Abertura em 30/09/2022, às 08h30min, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 138/2022. Objeto: Contratação de seguros de
veículos. Abertura em 30/09/2022, às 09h, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 140/2022-Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
troféus e medalhas. Abertura em 03/10/2022, às 14h, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 141/2022-Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
celulares. Abertura em 04/10/2022, às 14h, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 143/2022-Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
óleo. Abertura em 04/10/2022, às 08h30min, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 145/2022. Objeto: Aquisição de taças personalizadas.
Abertura em 03/10/2022, às 14h, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Pregão Eletrônico Nº 146/2022.Objeto: Contratação de serviços de conexão
à rede internet. Abertura em 30/09/2022, às 14h, no endereço
www.pregaoonlinebanrisul.com.br Ruben Weimer-Prefeito Municipal.

Companhia Estadual de Geração
de Energia Elétrica – CEEE-G

Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G
Companhia Fechada – CNPJ/MF n.º 39.881.421/0001-04 – NIRE 43 3 0006550 2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G,
paraAssembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27/09/2022, às 09h00min, na sala de reuniões
da Presidência da sede social da Companhia, na Av. Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio “A1” - 7º andar,
nesta capital, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1. Eleição de novos membros do
Conselho de Administração indicados pelo acionista Estado do Rio Grande do Sul; 2. Alteração
do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, em função das deliberações da Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas datada de 30 de abril de 2022. Informamos que se encontram à disposição dos
senhores acionistas, na sede da Companhia, os documentos pertinentes à matéria a ser debatida nesta
Assembleia Geral Extraordinária.

Porto Alegre, 16 de setembro de 2022.
Vera Inêz Salgueiro Lermen,

Presidente do Conselho de Administração CEEE-G.

ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, torna pública a abertura da licitação abaixo, cujo edital e seus
anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública, a partir da publicação deste
aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 254/2022 – PROCESSO 22.0.000061013-9, para Registro de Preço de
material de laboratório - kit de bioquímica, kit para exame de urina, kit para realização de antibiograma,
kit para detecção de microbactérias, kit hematologia e sistema portátil para determinação de troponina
ultra-sensível, para aAdministração Pública Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO
III – Especificações Técnicas/Modelo de Proposta, integrante do presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 09h do dia 29 de setembro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 422/2022 – 22.0.000083555-6, para contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de locação mensal de equipamento automatizado destinado à realização
de testes de coagulação, incluindo o fornecimento de insumos e equipamentos de automação e a
manutenção preventiva, corretiva, calibração dos equipamentos e treinamento técnico, para a
Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes no
ANEXO V - Termo de Referência, integrante do referido Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 03 de outubro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 426/2022 – PROCESSO 22.0.000055077-2, para a Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção de Manutenção
preventiva e Corretiva (tipo integral), com fornecimento e substituição de peças, equipamentos,
acessórios e assistência técnica nos elevadores instalados no Paço Municipal/SMC, sito à
Praça Montevidéu, 10, Centro Histórico e no Arquivo Histórico Moysés Velhinho AHMV/SMC,
sito à Av. Bento Gonçalves, 1129, Partenon, Porto Alegre, de acordo com as especificações e os
detalhamentos constantes no ANEXO VI – Termo de Referência integrante do presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 29 de setembro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 430/2022 – PROCESSO 22.0.000062482-2, para o Registro de Preço para
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de combate a
incêndio (extintores e mangueiras de incêndio), com o fornecimento de mão de obra, material,
ferramentas e a substituição de peças para atender aos órgãos da Administração Pública Municipal de
Porto Alegre, conforme especificações constantes no ANEXO VI – Termo de Referência, integrante do
presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 03 de outubro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 494/2022 – PROCESSO 22.0.000106318-2, para a Aquisição de
Equipamentos, Instrumental e Material Odontológico, de acordo com as especificações e os
detalhamentos constantes no ANEXO III – Especificação do Objeto / Modelo de Proposta de Preço,
integrante do presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 30 de setembro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 497/2022 – PROCESSO 22.0.000102439-0, para o Registro de Preço de
serviços de fornecimento de lanche tipo coffee break e coquetel, para a Administração Pública
Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO V - Termo de Referência, integrante do
presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 30 de setembro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.

ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE DATA DE ABERTURA
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, torna pública a alteração do Edital e da data de abertura da
licitação abaixo, a partir da publicação deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 451/2022 – PROCESSO 22.0.000069466-9, para Registro de Preços para
contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro para a Administração Pública
Municipal, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes no ANEXO V - Termo de
Referência, integrantes do referido Edital, com a alteração da planilha de preços máximos e valor
estimado da licitação do Edital anterior.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 30 de setembro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
As demais disposições permanecem inalteradas.

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO


