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MUNICÍPIOS

Ivoti lança programa 
de crédito para 
pequenas empresas

As micro e pequenas empresas de 
Ivoti terão acesso a uma oportunidade 
inédita. Foi lançado oficialmente, um 
programa que facilitará o acesso a cré-
dito para empreendimentos da cidade. O 
evento ocorreu na Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Ivoti, reunindo a 
prefeitura de Ivoti, Sicredi Pioneira, RS 
Garanti, Sebrae e comunidade.

Cada participante do programa vai 
destinar R$ 300 mil para o plano de 
recuperação econômica pós-Covid, 
como está sendo chamado o programa, 
que ajudará a fortalecer ainda mais a 
economia ivotiense. O objetivo do inves-
timento é auxiliar microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas 
de pequeno porte.

De acordo com o representante da 
Sicredi Pioneira presente no lançamento, 
Fábio André Schmoekel, chama a aten-
ção o valor do fundo alcançado em Ivoti. 
“Pelos nossos cálculos, pode chegar a R$ 
11 milhões. É o maior da região e um 
valor muito expressivo, considerando 
o tamanho da cidade. Sem contar que a 
taxa pré-fixada de 1,59% ao mês é muito 
diferenciada”, explica.

Já o presidente da RS Garanti, Angelo 
Artur Mestriner, destacou o legado da 
iniciativa. “À medida que as parcelas 
vão sendo pagas, é um sistema que se 
retroalimenta. Poderemos emprestar para 
novas empresas. Ou seja, é um círculo 
virtuoso que vai perdurar pelas próximas 
gestões”, comenta.

O fomento ao empreendedorismo foi 
destacado pela coordenadora regional de 
atendimento do Sebrae, Bia Dauber, e o 
prefeito ivotiense, Martin Kalkmann, que 
frisou que já é de praxe na cidade realizar 
ações econômicas pioneiras. “Somos, 
também, o segundo município do Estado 
a instituir legislação própria para regula-
mentação de coworkings”, ressalta.

A solicitação inicial de interessados 
já pode ser feita pela internet (sicredipio-
neira.com.br/credivoti). Por lá também 
podem ser consultados os critérios para 
receber o crédito, documentação neces-
sária e condições.

A prefeita de Pelotas 
Paula Mascarenhas recebeu nesta sex-
ta-feira (10), no Paço Municipal, o 
vice-reitor da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel), o padre Marcus Bicalho 
Rodrigues.  Na visita cortesia,, o clérigo, 
que também  é presidente do Instituto de 
Menores Dom Antônio Zattera (Imdaz), 
falou das ações realizadas em parceria 
com o Município. Durante a reunião, o 
padre Bicalho destacou o resultado de 
iniciativas, como o contrato de apoio e 
cooperação entre a prefeitura de Pelotas 
e o Centro de Reabilitação de Dependen-
tes Químicos Casa do Amor Exigente 
(Caex). O presidente do Imdaz também 
informou a prefeita o andamento das 
negociações com a secretaria de Educação 
e Desporto para, a partir do ano que vem, 
integrar ao Instituto uma escola formal de 
Educação Infantil.

 � PELOTAS - 

Estado do Rio Grande do Sul
FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA
O Presidente da FMHHTC, no uso de suas atribuições, divulga os seguintes atos: Processo nº
78/2020, Pregão Eletrônico nº 48/2020, gerou: Termo Aditivo nº001/2022 a Ata de Registro de
Preço nº14/2021, com a empresa Noeli Vieira Distribuidora de Soros LTDA, CNPJ: 01.733.345/0001-
17. O objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio do valor do lote: Lote 12 – ÁLCOOL GEL 70º L,
preço unitário passa de R$ 9,70 para R$ 13,85.

Lavras do Sul, 10 de junho de 2022.
Santo Carlos Halabi Machado

Presidente FMHHTC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2022
OMUNICÍPIODEVENÂNCIOAIRES, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados
que está procedendo ao Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas
jurídicas para prestação de serviços de oficinas terapêuticas (violão, percussão e voz). Os
credenciamentos poderão ser encaminhados a partir do dia 14/06/2022, mediante requerimento
no Protocolo da Prefeitura Municipal ou pelo e-mail licitacao@venancioaires.rs.gov.br. Cópias
do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site: www.venancioaires.rs.gov.br, ou pelo
fone (51) 2183-0299. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10/06/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022
OMUNICÍPIODEVENÂNCIOAIRES, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados
que no dia 30/06/2022, às 14 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua
General Osório, 1515, 4º andar, nesta cidade, serão recebidos e abertos os envelopes de
documentação e propostas relativas ao Edital em epígrafe, que tem por objeto contratação de
empresa para o serviço de execução de projeto de extensão de rede para Iluminação Pública.
Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site www.venancioaires.rs.gov.br,
ou pelo fone (51) 2183-0299. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10/06/2022.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO N°034/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Cidreira torna público a Licitação em epígrafe. Objeto:
Prestação de serviço de Transporte de Pacientes, para realização de Hemodiálise,
nas quantidades e especificações editadas. A sessão virtual do pregão eletrônico será
realizada no seguinte endereço:www.pregaobanrisul.com.br, podendo as propostas e
os documentos serem enviados a partir do dia 14 de Junho de 2022 até o dia da abertura
de propostas, dia 29 de Junho de 2022 às 08h30min. Edital e informações no Dept.
Licitações – Scrt.Adm., à Rua João Neves, 050, Cidreira/RS, site www.cidreira.rs.gov.br.

ELIMAR TOMAZ PACHECO - Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO N°028/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Cidreira torna público a Licitação em epígrafe. Objeto: Aquisição
de Kits Escolares, que serão fornecidos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, nas
quantidades e especificações editadas. A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada
no seguinte endereço:www.pregaobanrisul.com.br, podendo as propostas e os documentos
serem enviados a partir do dia 20 de Junho de 2022 até o dia da abertura de propostas, dia
04 de Julho de 2022 às 08h30min. Edital e informações no Dept. Licitações – Scrt. Adm., à
Rua João Neves, 050, Cidreira/RS, site www.cidreira.rs.gov.br.

ELIMAR TOMAZ PACHECO - Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vale Verde

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O PREFEITOMUNICIPALDE VALE VERDE,Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, CONVOCA todos os moradores da parte não asfaltada da rua Henrique Leindecker conforme
definido na Lei nº 2.108/2022, de 31 de maio de 2022, e demais interessados para a AUDIÊNCIA
PÚBLICA que será realizada no dia 15 de junho de 2022, às 15 horas no anfiteatro do Centro de
Cultura, sito a rua Frederico Trarbach, 831, centro – Vale Verde/RS, onde será tratado sobre a pavi-
mentação asfáltica desta via.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VALE VERDE, EM 31 DE MAIO DE 2022.
CARLOS GUSTAVO SCHUCH

Prefeito Municipal
Registre-se e P

NORTON GABRIEL STUMM
Secretário de Administração e Planejamento

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

TOMADA DE PREÇOS N°006/2022
A Prefeitura Municipal de Cidreira torna público a Licitação em epígrafe. Objeto: prestação de
serviços por empreitada global, com fornecimento de material, mão-de-obra, equipamentos,
ferramentas e tudo que for necessário para a completa execução do projeto de Reforma do Prédio
do Corpo de Bombeiros, sendo que o objeto deverá estar em conformidade e serem rigorosamente
seguidos conforme edital. A Comissão Licitação receberá os documentos e propostas de preços em
13/07/2022, às 08h30min, na Sec.de Administração. Edital e informações no Dept. Licitações – Scrt.
Adm., à Rua João Neves, 050, Cidreira/RS, site www.cidreira.rs.gov.br

ELIMAR TOMAZ PACHECO Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

TOMADA DE PREÇOS N°003/2022
APrefeitura Municipal de Cidreira torna público a Licitação em epígrafe.Objeto: prestação de serviços
por empreitada global, com fornecimento de material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas
e tudo que for necessário para a completa execução do projeto de Reforma do CAE (Centro de
Atenção ao Educando), sendo que o objeto deverá estar em conformidade e serem rigorosamente
seguidos conforme edital. A Comissão Licitação receberá os documentos e propostas de preços em
06/07/2022, às 08h30min, na Sec.de Administração. Edital e informações no Dept. Licitações – Scrt.
Adm., à Rua João Neves, 050, Cidreira/RS, site www.cidreira.rs.gov.br

ELIMAR TOMAZ PACHECO Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

A PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO DO SUL, torna público para o conhecimento de
quem possa interessar que às 08:30 horas do dia 29 de junho 2022, na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal, situada na Rua Luis Slongo, 220 – Centro – Santo Expedito do Sul
RS, será realizada a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, cujo objeto é
a Aquisição de uma máquina extratora de suco de laranja, com recursos oriundos da consulta
popular 2018/2019. A sessão pública será realizada no site www.bllcompras.com.br, na data
e horário acima estabelecidos. Informações pelos fones (54) 3396-1166 ou (54) 3396-1188 e
e-mail: licitações@santoexpeditodosul.rs.gov.br. Edital disponível no site www.santoexpedi-
todosul.rs.gov.br - link licitações ou junto ao site www.bllcompras.com.br. Santo Expedito do
Sul, 14 de junho de 2022. Vantuir Dutra – Prefeito Municipal.

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

OPrefeitoMunicipal, no uso de suas atribuições, divulga os seguintes atos daAdministraçãoMunicipal:
Processo nº91/21 – PE nº 63/21, para Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de
material de segurança para uso dos funcionários da Secretaria de Obras e Transportes, homologado
dia 1º/06/2022, gerou: Ata de Registro de Preço nº21/22, com as empresas AE Comércio de
Parafusos, Ferramentas e Ferragens Ltda – CNPJ 02.988.310/0001-91; Alelise Confecções
Eireli Ltda – CNPJ: 13.045.571/0001-94; Comércio Atacadista Ilha Bela Distribuidora Ltda
– CNPJ: 29.322.621/0001-73; MGS Brasil Distribuidora Eireli – CNPJ: 25.329.901/0001-52;
Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda EPP – CNPJ: 18.274.923/0001-05; JD Eletro
Comercial Lda – CNPJ: 36.091.140/0001-60.

Lavras do Sul, 10 de junho de 2022.
Sávio Johnston Prestes
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº 60/2022 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022
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 28 de junho de 2022, serão credenciadas as empresas e recebidos os envelopes de Proposta
Financeira e Habilitação para o PREGÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, do tipo “Menor Preço Por
Item”, e no dia 29 de junho de 2022 às 09:00 horas, na Sala de Licitações, será aberta a sessão
por videoconferência para início dos lances, para a eventual Aquisição de luminárias de Led
para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cidade, Segurança e Trânsito
em conformidade com a 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, 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 09 de junho de 2022.
IURA KURTZ - Prefeito Municipal de Marau

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
TOMADA DE PREÇOS POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº 21/2022

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 27 de
junho de 2022, serão recebidos os envelopes de Proposta Financeira e Habilitação para a TOMADA
DE PREÇOS POR VIDEOCONFERÊNCIA, do tipo “Menor Preço Global”, e no dia 28 de junho de
2022 às 09:00 horas, na Sala de Licitações, será aberta a sessão por videoconferência, para a
Contratação de empresa para construção de uma Pista de Skate no Parque Municipal Lauro
Ricieri Bortolon, com fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto e memorial
em anexo. Convênio 899371/2020, 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, 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 10 de junho de 2022. IURA KURTZ Prefeito Municipal de Marau.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2022

O MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS, através da Prefeita Municipal, Sr. Vânia Brackmann,
conforme consta no processo e de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica do Município,
resolve: HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial N.º 004/2022,
cujo objeto é a contratação de empresa para a aquisição de peças novas e prestação de serviços
especializados para o conserto da máquina Retroescavadeira Randon RK 406 4x4 - ano 2013,
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, e ADJUDICAR o objeto licitado à empresa:
CASADAS RETROS LTDA - EPP, CNPJ: 05.326.757/0001-93, ao valor total global de R$ 15.100,00
(quinze mil e cem reais).

Poço das Antas, 17 de maio de 2022.

Vânia Brackmann,
PREFEITA MUNICIPAL.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2022

O MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS, através da Prefeita Municipal, Sra. Vânia Brackmann,
conforme consta no processo e de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica do Município,
resolve: HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial N.º 005/2022,
cujo objeto é a contratação de empresas para: Lote 01: Prestação de serviços de atividades
culturais (oficinas de música, de instrumentos musicais, aulas de danças e regência de orquestra,
banda e coral); Lote 02: Ministrar aulas de pintura e artesanato em oficinas; e Lote 03: Prestação
de serviços de atividades laborais - profissional na área de Educação Física; e ADJUDICAR o objeto
licitado às empresas: DAYAMI SERVIÇOS MUSICAIS LTDA - ME, CNPJ: 04.963.507/0001-00, pelo
valor total mensal de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) para o Lote 01; JULIANA
MOREIRA HAAS 69359911020 - ME, CNPJ: 42.122.595/0001-06, pelo valor total mensal de R$
4.049,50 (quatro mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) para o Lote 02; e ROBERTA
KUNZLER SCHNEIDER 02160260088 - ME, CNPJ: 30.772.717/0001-12, pelo valor total mensal de
R$ 1.820,00 (um mil oitocentos e vinte reais) para o Lote 03.

Poço das Antas, 11 de maio de 2022.

Vânia Branckmann,
PREFEITA MUNICIPAL.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Ratificação de Dispensa de Licitação nº. 040/2022.
É dispensável a licitação para a aquisição de 12 (doze) torneiras demesa com acionamento automático,
para os consultórios odontológicos (dentistas) (Solicitação de Compra n. 150821/2022 – R$ 7.188,00
- Sete mil, cento e oitenta e oito reais) com a empresa Casa Top Empreendimentos Imobiliários e
Fabricação de Lajes para Construção Ltda – CNPJ n. 03.652.030/0001-70, com sede em Sapiranga/
RS, em caráter emergencial, conforme justificativa, orçamentos e documentação. De acordo com o
Parecer Jurídico n. 456/2022, em conformidade com o disposto no artigo 24, inc. IV da Lei Federal
8.666/93, e suas posteriores alterações. Com prazo de entrega de até 20 (vinte) dias após a emissão
da Ordem de Compra. Fica dispensada a formalização de instrumento contratual, sendo substituído
por Nota de Empenho/Ordem de Compra, conforme previsto no artigo 62, caput da lei supracitada.

Sapiranga, 09 de Junho de 2022.

Carina Patrícia Nath Corrêa
Prefeita Municipal MUNICÍPIO DE VALE DO SOL

PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Vale do Sol, RS, torna público para conhecimento dos interessados, que se encon-
tra aberta a seguinte licitação: Pregão eletrônico 21/2022: Objeto: Aquisição de dicionários. Data
de Abertura: 9 horas do dia 29 de junho de 2022. O Edital contendo detalhes e anexos poderá ser
acessado no site www.valedosol.rs.gov.br e http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. Maiores
informações pelo fone: (51) 3750-1122. Vale do Sol, 13 de junho de 2022.

Maiquel Evandro Laureano Silva-Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURAMUNICIPAL DE PALMARES DO SUL

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022.
Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada global, objetivando obras e serviços de
engenharia diversas. Data Limite de cadastramento: 27 de junho de 2022, das 08h às 11h30min e
das 13h30min às 17h. Data de abertura dos envelopes: 30 de junho de 2022. Horário: 09h30min. O
Edital e maiores informações poderão ser obtidos na Secretaria de Administração da Prefeitura de
Palmares do Sul, sito a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 590, Palmares do Sul, pelo fone (51)
3668.3133 ou pelo site: www.palmaresdosul.rs.gov.br.


