
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA ROSA - FUMSSAR

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa torna público que, nos termos da Lei nº 8.666/93
e da Lei nº 10.520/02, realizará licitação conforme segue: Pregão Presencial 17/2022 - Objeto:
a seleção da proposta mais vantajosa para a FUMSSAR, visando o REGISTRO DE PREÇOS
para futuras aquisições de materiais para oficinas terapêuticas de artesanato e auto maquiagem
do CAPS AD MOVIMENTO, para constarem em registro de preços, a serem fornecidos em
quantidades compreendidas entre aquelas informadas, quando deles a Fumssar tiver necessidade.
Abertura no dia 06/12/2022 às 08h30min.O edital em seu teor encontra-se a disposição na Seção
de Material e Patrimônio. Telefones para contato: (55)3513-5150 e no site: www.fumssar.com.br.
Santa Rosa, 23 de novembro de 2022. Rogério Silva dos Santos - Diretor Administrativo Fumssar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 - Objeto: o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para
a prestação de serviços de remoção de pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio
Ambiente, em ambulâncias dos tipos B- com motorista e um técnico de enfermagem ou enfermeiro- e D-
com ummotorista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e ummédico-, a estabelecimentos de saúde
localizados fora do município, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I
– Formulário de Proposta Comercial, parte integrante do edital. Data: 06 de dezembro de 2022, às 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 - Objeto: o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para
contratação futura de serviços de transporte intermunicipal de pacientes, regulados pela SecretariaMunicipal
da Saúde e Meio Ambiente, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I
– Formulário de Proposta Comercial, parte integrante do edital. Data: 07 de dezembro de 2022, às 09h.
Editais e maiores informações, Prefeitura Municipal, Rua Osvaldo Aranha, 1790 ou fone (51)3653 6200,
ramal 6246/6247, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou e-mail: dep.licitacoes@
taquari.rs.gov.br ou pelos sites: www.taquari.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO
AVISO DE NOVA DATA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA -

01/2022 – CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA
DE ACESSO AO DISTRITO DE CAMPO SANTO – NOVA DATA

Objeto: Publicação da nova data para contratação de empresa especializada para realizar a construção
de pavimentação asfáltica na estrada de acesso ao Distrito de Campo Santo, interior do Município de
Coronel Bicaco. Nova data será no dia 28 de dezembro de 2022, às 09h00min, na sala de licitações.
A íntegra do edital encontra-se disponível no site www.coronelbicaco.rs.gov.br.

Coronel Bicaco, 22 de novembro de 2022.
Jurandir da Silva - Prefeito

MUNICÍPIO DE BROCHIER–RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto:
Serviços de manutenção de redes e ramais de abastecimento de água, bem como os
serviços de leitura, impressão e entrega das faturas de água. Apresentação de propostas
e credenciamento dia 06/12/2022, às 09:00h. Informações: Setor Licitações, 08:00h às
12:00h e 13:30h às 17:30h, (51) 3697-1212/1215 – www.brochier.rs.gov.br.

Brochier/RS, 23/11/2022. CLAURO JOSIR DE CARVALHO, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022

ARI DOMINGOS CAOVILLA, Prefeito Municipal de Casca, RS, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei 8.666/93 e 10.520/2002 suas alterações, torna público
que no dia 06/12/2022, às 13:30 horas, na sala da Secretaria Municipal de Administração a Pregoeira e a Equipe
de Apoio receberão documentos e propostas para AQUISIÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação, sito à Rua Tiradentes, 778, Casca RS, ou
pelo fone (54) 3347-1622 ou 1227, Ramal 45.

Casca-RS, 22 de novembro de 2022. ARI DOMINGOS CAOVILLA, Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022

Paulo Sérgio Battisti, Pref. de Camp. do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais torna
público que realizará Licitação na Modalidade, Pregão Presencial com a finalidade
de contratar empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria para
desenvolvimento de programas de Saúde e Segurança do Trabalho e transmissão
dos eventos do e-Social, com abertura da sessão pública para dia 05/12/2022 às
09h00min. Informações do Edital pelo fone: (54)-3366-1490 ou pelo site do município
http://www.campinasdosul.rs.gov.br. Camp. do Sul/RS, 23/11/2022. Paulo Sergio Battisti-Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
O Prefeito do Município de São José do Ouro - RS, no uso das suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022: Dia 09 de dezembro de 2022, às 9:00 horas, horário de Brasília/DF,
junto ao Centro Administrativo Municipal, no Setor de Licitações, se reunirá a Comissão de Licitações com a
finalidade de receber as propostas para contratação de empresa para execução, em regime de empreitada
global, de pavimentação asfáltica CBUQ em trechos das ruas José Guisolfi, Florentina Lottici, Pedro Luiz
Grassi, Hildebrando Bitencourt, João Lunardi, Dez de Setembro e Maximiliano Centenaro, com recursos do
FINISAda Caixa Econômica Federal, nos termos do Contrato Nº 0609903-28, conforme projeto de engenharia
e anexos do edital. • Cadastramento das empresas até às 13h do dia 06 de dezembro de 2022.

Edital no site: http://www.saojosedoouro.rs.gov.br/editais. Informações: (54) 3352-4516.
Em 22 de novembro de 2022. Antonio José Bianchin – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de David Canabarro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/22

Data de Abertura: 05 de Dezembro de 2022. Horário: 14:00 horas. Local: Secretaria Municipal de
Administração. O Prefeito Municipal de David Canabarro-RS, torna público a realização de licitação
na modalidade de Pregão Presencial, de critério de julgamento de menor preço por item. Objeto:
A q u i s i ç ã o d e C o m b u s t í v e i s . O e d i t a l e n c o n t r a - s e d i s p o n í v e l n o s i t e h t t p : / /
www.davidcanabarro.rs.gov.br, e na Prefeitura Municipal de David Canabarro. Maiores informações
na Prefeitura Municipal, na Rua Ernesto Rissato, nº 265, na cidade de David Canabarro, ou pelo
fone: (54) 3351-1214.

Lauro Antonio Benedetti - Prefeito Municipal.

Assim como a Lívia, outros bebês merecem ter
o básico nos seus primeiros meses de vida.

omos a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente
gas (AHMI) e estamos te convidando para ser um membro do Clube AHMI.

Com apenas R$1,00 por dia é possível manter os projetos em prol do
Hospital (100% SUS) funcionando e reduzir a vulnerabilidade social.

m membro, acesse
.org.br/clube
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Justiça libera R$ 
1,54 bi para pagar 
atrasados do INSS

A Justiça Federal liberou, na 
segunda-feira, o pagamento dos 
atrasados do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) para se-
gurados que venceram uma ação 
de revisão ou concessão de bene-
fício. Para ser contemplado nes-
se lote, o pagamento precisa ter 
sido autorizado pela Justiça em  
outubro.

O CJF (Conselho da Justiça 
Federal) transferiu R$ 1,877 bi-
lhão para pagar RPVs (Requi-
sições de Pequeno Valor), que 
são atrasados de até R$ 72.720. 
O lote quitará 142.817 proces-
sos a 174.922 beneficiários. Para 
processos previdenciários e as-
sistenciais -como pedidos de 
revisão e de concessão de apo-
sentadorias, auxílios-doença, 
pensões por morte e outros be-
nefícios-, será destinado R$ 1,54 
bilhão. Segundo o CJF, 101.238 
beneficiários receberão os valo-
res de processos ligados a bene-
fícios assistenciais ou do INSS.

Ministério lança Plataforma de Compras Públicas para Inovação 
Gestores públicos de todo o 

país têm à disposição uma ferra-
menta que unifica produtos, pro-
cessos e serviços considerados 
inovadores. A Secretaria Espe-
cial de Produtividade e Competi-
tividade (Sepec) do Ministério da 
Economia lançou, na egunda-fei-
ra, a Plataforma de Compras Pú-
blicas para Inovação (CPIN).

Construída ao longo de seis 
meses, a plataforma foi montada 
em parceria com o Tribunal de 
Contas da União (TCU), a Agên-
cia Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial (ABDI) e o Instituto 
Tellus, organização que presta 
consultoria para inovações no 
serviço público. Com acesso gra-
tuito e disponível ao público, a 

ferramenta também teve a cola-
boração de entidades de gover-
nos locais, organizações do ter-
ceiro setor e agentes do mercado.

Segundo o Ministério da 
Economia, as compras públi-
cas de inovação, principalmen-
te de serviços produzidos por 
startups (empresas tecnológicas 
inovadoras), trarão duplo bene-
fício. Primeiramente, permitirão 
a solução de problemas e de ne-
cessidades sociais com soluções 
inéditas. Em segundo lugar, fo-
mentarão a demanda por bens e 
serviços de maior conteúdo tec-
nológico no país.

Um diferencial da nova pla-
taforma em relação a sistemas 
de compras do governo federal, 

como o Portal Único de Compras, 
é que a aquisição de tecnologia 
envolve riscos. Dessa forma, a 
CPIN trabalhará com base em 
conteúdos de gestão de risco e 
de noção de planejamento de 
compra. Além de fornecer orien-
tações sobre o Marco Legal das 
Startups, a ferramenta ajuda o 
gestor público a definir o proble-
ma antes de propor uma solução.

A CPIN tem como elemento 
central a Jornada de Contrata-
ção Pública para Inovação, um 
esquema visual organizado em 
etapas que reflete os passos que 
o agente público precisa seguir 
para realizar um processo de 
contratação para inovação. É for-
mada por duas trilhas: a “Trilha 

de Planejamento” e a “Trilha do 
Instrumento”.

A Trilha de Planejamento 
abrange as etapas comuns a to-
das as modalidades de contra-
tações públicas. Ela parte do 
mapeamento do problema até a 
definição do instrumento de con-
tratação, ajudando o usuário a 
planejar estrategicamente suas 
contratações públicas, com con-
teúdos e materiais relacionados 
à temática de cada etapa do pla-
nejamento.

A Trilha do Instrumento au-
xilia o gestor público a definir 
o instrumento de contratação 
mais adequado para comprar a 
solução inovadora. Para ajudar 
na tarefa, a plataforma traz um 

quiz (tipo de questionário) sobre 
os instrumentos de contratação, 
que pretende testar o conheci-
mento do usuário, e uma matriz 
de análise, um esquema visual 
com todas as opções disponíveis. 
Os dois recursos permitem que o 
gestor relacione a solução busca-
da à modalidade mais adequada 
de contratação. 

A CPIN apresenta ainda uma 
biblioteca virtual, por meio da 
qual o usuário poderá acessar 
links e documentos em diferen-
tes formatos, incluindo os carre-
gados nos passos das trilhas da 
plataforma. O conteúdo ficará 
disponível publicamente e pode-
rá ser acessado por meio de fil-
tros de busca. 
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