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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2023

OMunicípio de Flores da Cunha, RS torna público a realização da licitação em destaque,
que objetiva a Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoria junto
às Escolas da rede Municipal de Ensino, visando atender alunos com necessidades
especiais. Data/Hora limite para recebimento de propostas e documentos de habilitação:
06/02/2023, às 08h30. Data/Hora da Abertura das Propostas: 06/02/2023, às 08h31.
Data/Hora da Disputa: 06/02/2023, às 09h. Local: www.pregaobanrisul.com.br. Edital
disponível na página: www.floresdacunha.rs.gov.br e www.pregaobanrisul.com.br.
Informações fone (54) 3279-3600. Marcio Antônio Dotti Rech, Prefeito Municipal em
Exercício.

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023 - Objeto: Aquisição de kits escolares, mochilas, estojos e
camisetas, data início sessão pública 03/02/2023 às 9hs, edital setor licitações r gal. joão Antônio
1305, sala 307, centro e link http://saovicentedosul.rs.gov.br/site/category/publicacoes-legais/pregao-
presencial/

São Vicente do Sul/RS, 24 de Janeiro de 2023.

FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

ATO AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Objeto: Aquisição de extintores de incêndio. Sessão pública em 06/02/2023, às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
Objeto: Itens de ferragem - elétrica – SRP. Sessão pública em 06/02/2023, às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023
Objeto: Material para pintura - SRP. Sessão pública em 07/02/2023, às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023
Objeto: Material Hidráulico - SRP. Sessão pública em 07/02/2023, às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023
Objeto: MATERIAL PARAARTESANATO - SRP ME EPP. Sessão pública em 08/02/2023, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023
Objeto: Materiais para manutenção de bens imóveis - SRP. Sessão pública em 08/02/2023, às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
Objeto: Ferragens em geral - SRP. Sessão pública em 09/02/2023, às 10h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023
Objeto: Material de Livraria - SRP - ME EPP. Sessão pública em 09/02/2023, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
Objeto: Material de Costura - SRP - ME EPP. Sessão pública em 10/02/2023, às 10h.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
Objeto: Construção quadra esportiva coberta EMEM Santa Rita de Cássia. Sessão pública em
08/02/2023, às 10h.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de infraestrutura - SRP. Sessão
pública em 23/02/2023, às 10h.

Os editais e seus anexos estão disponíveis em: https://gravatai.atende.net e https://www.
portaldecompraspublicas.com.br .

Gravataí, 23 de janeiro de 2023.

Mauro Bossle Moreira
Secretário Municipal de Administração

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

AVISOS DE LICITAÇÕES
O Município de Bento Gonçalves comunica as aberturas das seguintes licitações: *Pregão
Eletrônico 06/2023. Objeto: Aquisição de contêineres térmicos para utilização do Almoxarifado
Central e da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Finanças, Data de abertura: 06/02/2023, às 08:30 horas na plataforma do Pregão Online Banrisul
(https://pregaobanrisul.com.br/). Processo: 92/2023. *CONCORRÊNCIANº 03/2023, Processo nº
014/2023. OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para
a Construção da Torre de Escada e Elevador da UPA24H, neste Município, conforme solicitação
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano - IPURB (P.O. R$ 1.997.451,79). Data e Local:
01/03/2023, às 8h30min, no Auditório da Secretaria Municipal de Finanças, sito na Av. Osvaldo
Aranha, 1105, Bairro Cidade Alta. Editalis e Anexos encontram-se disponíveis no site www.
bentogoncalves.rs.gov.br. Informações pelo telefone (54) 3055-7438/7439.

SUSPENSÕES DE LICITAÇÕES
*O Município de Bento Gonçalves comunica a suspensão temporária do Pregão Eletrônico nº
02/2023 - cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Sistemas Integrados de Gestão
Pública, conforme solicitação daCoordenadoria deTecnologia de Informação eComunicação. Processo
Administrativo: 011/2023.
*O Município de Bento Gonçalves comunica a suspensão temporária do Pregão Presencial
nº 172/2022 - cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
terceirizados continuadosde auxiliar de saúdebucal, conformesolicitaçãodaSecretariaMunicipal
de Saúde. Processo Administrativo: 664/2022.

RESUMO
Contrato de Fornecimento nº 014/2023 – Pregão Eletrônico 85/2022 - Objeto: Aquisição de
02 (duas)retroescavadeiras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Viação e Obras
Públicas. Contratada: Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A. Valor Total: R$
920.000,00. Processo: 592/2022.

Bernardo Zanetti- Secretário Municipal Adjunto de Finanças

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Alair Cemin, Prefeito Municipal, comunica que se encontra aberta a licitação modalidade
Tomada de Preços n° 01/2023, tipo menor preço global, em regime de empreitada
global, objetivando contratação de empresa no ramo da construção civil para ampliação
e adaptação de prédio destinado a fábrica de ração.
Abertura dos envelopes às 09 horas do dia 10/02/2023. Cópia do Edital no setor de
licitações da PrefeituraMunicipal, sito àAvenida Pelotas, 595, e no site www.derrubadas-
rs.com.br. Informações pelos fones (55) 99949-4024, 99935-7548 e 99623-2763 no
horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Derrubadas/RS, 23 de janeiro de 2023.

ALAIR CEMIN
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial para registro de preços n.º 02/2023 tendo como objeto contratação da prestação
de serviços de TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS PARADIVERSOS HOSPITAIS,
CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS REFERENCIADOS, NOS MUNICÍPIOS DE PORTO ALEGRE,
LAJEADO, PELOTAS, RIO GRANDE, PIRATINI E SÃO LOURENÇO DO SUL – Sessão pública de
abertura e recebimento das propostas e documentação de habilitação: 14 horas do dia 08/02/2023.
Maiores informações serão prestadas no Departamento de Licitações, fone (53)3263-8094. Edital na
íntegra poderá ser obtido no site www.santavitoriadopalmar.rs.gov.br – Editais e Licitações –Wellington
Bacelo dos Santos – Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA n.º 04/2022

Pelo presente Edital, Flávio Emílio Jost, Prefeito Municipal de Nova Hartz/RS, no uso
de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88,
artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal
195/67 e ainda em cumprimento ao disposto no artigo 83 e seguintes da Lei Municipal
n.º 197/91 (Código Tributário Municipal) e Lei n.º 1510 de 20 de julho de 2010, comunica
os contribuintes beneficiados pela obra realizada na Rua Cerejeiras e Das Margaridas
beneficiado, objeto do lançamento da Contribuição de Melhorias constante no Edital
n.º 04/2022. O presente Edital encontra-se disponibilizado na sua íntegra no site www.
pmnovahartz.com.br do Município de Nova Hartz/RS e no Quadro Mural junto ao prédio
da Prefeitura, fone: 3565-1111- ramal 226.

Nova Hartz/RS, 19 de setembro de 2022.
Flavio Emilio Jost
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 187/2022
A Prefeitura Municipal de Guaíba/RS comunica que está aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, cujas especificações constam no edital. Recebimento de propostas até às
09h50min do dia 07/02/2023. Abertura da sessão: às 10 horas do dia 07/02/2023, através do portal
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital está disponível nos sites
www.portaldecompraspublicas.com.br e guaiba.atende.net. Maiores informações pelos fones (51)
3480-7000 ou pelo e-mail compras@guaiba.rs.gov.br.

MARCELO VERLINDO - SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 188/2022
A Prefeitura Municipal de Guaíba/RS comunica que está aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, cujas especificações constam no
edital. Recebimento de propostas até às 13h50min do dia 07/02/2023. Abertura da sessão: às 14 horas do
dia 07/02/2023, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital está disponível nos
sites www.portaldecompraspublicas.com.br e guaiba.atende.net. Maiores informações pelos fones
(51) 3480-7000 ou pelo e-mail compras@guaiba.rs.gov.br.

MARCELO VERLINDO - SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
no uso de suas atribuições legais, torna pública a SUSPENSÃO da Tomada de Preço
N.º 001/2023, que tem como objeto a contratação de empresa para ampliação de uma
rede de abastecimento de água potável existente, a um novo poço tubular profundo
recentemente perfurado na localidade de Pinheiro Marcado, interior de Carazinho, tendo
em vista a necessidade de readequação de valores e planilha, sendo inclusão e alteração
de itens pertinentes ao bombeamento e funcionamento do poço.

Carazinho (RS), 23 de janeiro de 2023.

MILTON SCHMITZ
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO EDITAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 220/2022 - O Município de
Guaíba/RS comunica a republicação do edital referente à licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Objeto:Registro de preço para a execução dos serviços deConservação emanutenção daMalha Viária do
Município de Guaíba, cujas especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência e demais anexos
do edital. O recebimento de propostas será até às 13h50min do dia 07/02/2023 e a nova data de Abertura
da sessão será às 14 horas do dia 07/02/2023, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. O
Edital está disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.guaiba.rs.gov.br. Maiores
informações pelos fones (51) 3480 7000 ramal 3050 ou pelo e-mail: compras@guaiba.rs.gov.br. - MARCELO
SOARES REINALDO - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIOS

Equipes trabalham na limpeza das redes 
de drenagem em bairros de São Leopoldo

Equipes da Secretaria Municipal 
de Obras e Viação, e do Serviço Muni-
cipal de água Esgotos (Semae) de São 
Leopoldo iniciaram uma força-tarefa 
para inspecionar e executar a limpeza 
de redes de drenagem. O trabalho se 
concentrou na esquina da avenida 
João Corrêa com a rua 1° de Março, 
no Centro. 

A situação verificada é crítica, 
pois foram retirados muitos resíduos 
como tecidos, cordas, plásticos e até 
um tronco de árvore. Os trabalhos 
também foram realizados na aveni-
da Mauá, na rua São Joaquim e na 
Casa de Bombas do Ginásio Celso 
Morbach.

O titular da pasta, Geraldo Passos, 
disse que a Prefeitura de São Leopol-
do tem atuado de forma preventiva 
com ações para qualificar o sistema 
de drenagem pluvial com serviços de 
desobstrução, limpeza de boca de lobo 

e hidrojateamento de redes. “Com a 
parceria do Semae estamos sempre 
fazendo a manutenção e limpando a 
tubulação, mas precisamos da colabo-
ração da comunidade. Faz dois anos 
que retiramos desse mesmo local uma 
caçamba de lixo. É um trabalho des-
necessário se houvesse mais cuidado 
com o descarte irregular de resíduos”, 
destaca.

O diretor do Semae, Geison Frei-
tas, também acompanhou as vistorias 
e reforçou o apelo para o cuidado com 
o descarte irregular de lixo e relatou 
sobre a situação das casas de bombas. 
“Todas as bombas estão funcionando 
integralmente, porém com a chuva 
o volume de resíduos orgânicos, 
sedimentos e materiais de diversas 
naturezas se acumulou nas grades 
de contenção. Estamos trabalhando 
no recolhimento do lixo nas casas de 
bombas”, comentou.

ENTIDADES

Sede da Cacis, em 
Estrela, tem 60% das 
obras concluídas

A nova sede da Câmara de Comér-
cio, Indústria, Serviços e Agronegó-
cio (Cacis) de Estrela está tomando 
forma. Com mais de 60% das obras 
concluídas e com várias frentes de 
trabalho, a edificação de três pavi-
mentos já dá a noção de como será 
o novo espaço para quem passa em 
frente à obra.

Com um espaço amplo, de 443 
metros quadrados divididos em três 
pavimentos, a nova estrutura visa 
atender os anseios e necessidades dos 
associados. Serão oferecidos, em um 
só local, setor administrativo, salão de 
festas e auditório, trazendo mais faci-
lidades para o dia a dia da entidade.

A comissão de obras, composta 
por integrante da vice-presidência de 
Infraestrutura da entidade, além de 
outras pastas, tem se reunido seguida-
mente para planejar as etapas, buscar 
orçamentos, acompanhar o andamen-
to da obra e executar outras ações 
inerentes a ela, bem como alinhar os 
próximos passos. E nesta segunda-fei-
ra (23 de janeiro), a comissão fez uma 
visita ao local e começou a definir o 
layout do andar térreo.

O endereço da nova sede Cacis 
será no local que abrigava a antiga 
CDL, que até então era utilizado como 
salão de festas da Cacis e possuía 192 
metros quadrados, divididos em dois 
pavimentos. Com as obras, o espaço 
está sendo ampliado em três andares 
com acessibilidade e elevador.

ENSINO SUPERIOR

UFSM abre 
processo seletivo 
para indígenas

A Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) está com inscrições 
abertas para o Processo Seletivo 
Indígena 2023. Neste ano, são des-
tinadas 26 vagas em 22 cursos de 
graduação, distribuídos no Campus 
Sede, em Santa Maria, e nos campi 
descentralizados de Palmeira das 
Missões e Frederico Westphalen.

As inscrições gratuitas podem 
ser feitas até o dia 3 de fevereiro. 
O cronograma da seleção e todas 
as orientações para inscrição e 
realização da prova estão no site da 
universidade.

A prova será realizada no dia 26 
de fevereiro, das 9h às 14h. No mo-
mento da inscrição, o candidato de-
verá optar por fazer a prova em Santa 
Maria ou em Frederico Westphalen.

Na inscrição, o candidato também 
deverá comprovar a condição de in-
dígena aldeado, anexando no sistema 
o Registro Administrativo de Índio 
ou a Certidão do Registro Civil, além 
da Declaração de Indígena Aldeado, 
expressa pela liderança indígena da 
comunidade de origem.


