
6 11 e 12 de outubro de 2021 segunda e terça-feira

O Município de Santiago torna público os seguintes processos:
PREGÃO ELETRÔNICO nº 072/2021. Processo Administrativo nº 16085/2021. Objeto: Aquisição de
materiais e equipamentos de informática. Abertura: 26/10/2021, às 08h30min.
PREGÃOELETRÔNICO nº 073/2021. ProcessoAdministrativo nº 5708/2021. Objeto: Contratação de
empresa para realização de avaliação dos imóveis da Prefeitura de Santiago. Abertura: 27/10/2021,
às 08h30min.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 074/2021. Processo Administrativo nº 16744/2021. Objeto: Registro de
Preços para contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma, manutenção geral e
fornecimento de peças de reposição para automóveis, caminhonete/camioneta/picape (até um peso
bruto de 3500kg) e motocicletas, da Prefeitura Municipal de Santiago/RS. Abertura: 25/10/2021, às
11:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 075/2021. Processo Administrativo nº 16743/2021. Objeto: Registro de
Preços para contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma, manutenção geral
e fornecimento de peças de reposição para caminhonete/camioneta/picape (acima do peso bruto
de 3500KG), caminhões, ônibus e micro-ônibus, da Prefeitura Municipal de Santiago/RS. Abertura:
26/10/2021, às 11:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 076/2021. Processo Administrativo nº 16741/2021. Objeto: Registro de
Preços para contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma, manutenção geral
e fornecimento de peças de reposição para máquinas e equipamentos, da Prefeitura Municipal de
Santiago/RS. Abertura: 27/10/2021, às 11:00h.
TOMADA DE PREÇOS nº 023/2021. Processo Administrativo nº 16177/2021. Objeto: Contratação
de empresa que forneça material, mão de obra e equipamentos para conclusão da pavimentação
asfáltica e drenagem da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Municipal de Santiago. Abertura:
28/10/2021, às 10:00h.
TOMADA DE PREÇOS nº 024/2021. Processo Administrativo nº 16688/2021. Objeto: Contratação
de empresa que forneça material, mão de obra para execução de cercamento da área patrimonial do
Aeroporto Municipal. Abertura: 29/10/2021, às 10:00h.
Maiores informações no site www.santiago.rs.gov.br, no Quadro de Publicações Oficiais do Município
e pelo fone (55)3249-7500.

MUNICÍPIO DE SANTIAGO, 08/10/2021.

TIAGO GÖRSKI LACERDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 – EDITAL 048/2021

A PREFEITURA DE BARRA DO RIBEIRO/ RS, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna
público que realizará no dia 22/10/2021, às 09h10min, o Pregão Eletrônico nº 048/2021, conforme
Edital nº 048/2021,para contratação de empresa para locação de caminhão ou caminhonete,
adequados com cesto isolado para manutenção da iluminação pública do Município por 90 (noventa)
dias trabalhados, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, sendo que o serviço a ser prestado
será de acordo com a necessidade da Administração Pública, com vigência de contrato até 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do mesmo. O Edital está disponível nos sites:
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.barradoribeiro.rs.gov.br. Informações: Fone: (51)
3482-2121. (Setor de Licitações).

Barra do Ribeiro, 08 de outubro de 2021.
Jair Machado

Prefeito Municipal

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 507/2021 – PROCESSO 21.0.000087671-0, para o Registro de
preços material de prevenção e proteção - luvas, para a Administração Pública Municipal,
conforme especificações constantes no ANEXO III – Especificações Técnicas/Modelo de
Proposta, integrante do presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 26 de outubro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 520/2021 – PROCESSO 21.0.000066627-8, para contratação de
serviços de terraplenagem para conservação de vias não-pavimentadas e serviços de apoio na
conservação de vias pavimentadas, pontilhões, escadarias e outros elementos viários, por hora
trabalhada, na Zonal CENTRO para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSURB,
integrante do presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 27 de outubro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 540/2021 – PROCESSO 21.0.000092322-0, que se destina à
participação exclusiva de ME/EPP para Aquisição de ferragens e ferramentas - Registro de
Pressão, Parafuso p/madeira cabeça chata phillips, bucha p/ tijolo furado, saboneteira de
parede, ferrolho chato e outros, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 26 de outubro de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

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

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, torna pública a ERRATA ao edital da
licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO 359/2021 – PROCESSO 21.0.000066651-0, para a Aquisição de
bicicletas para a Guarda Municipal, com recursos oriundos do financiamento contratado junto ao
BNDES/Contrato 20.0.0290.1 e contrapartida do Município, para a Secretaria Municipal de
Segurança, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes no ANEXO III –
Especificação do Objeto / Modelo de Proposta de Preço integrante do presente Edital.
Fica incluída a seguinte subcláusula na Cláusula Terceira do Anexo V - Minuta do Contrato:
3.1.1.1. A ordem de compra/nota de empenho somente será enviada ao fornecedor após o
contrato já ter sido aprovado pelo BNDES.
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

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

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2021 - Aquisição de mobiliário para ser utilizado na
EstaçãoCidadania - Termo deCompromisso nº 363727-43/2012/Ministério daCidadania/
Caixa. Recebimento das propostas até o dia 25/10/2021, às 08h15min no site www.
pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 09h30min do dia 25/10/2021 nomesmo site.
PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2021 - Aquisição de Kit Básico – Material Esportivo
para ser utilizado na Estação Cidadania - Termo de Compromisso nº 363727-43/2012/
Ministério da Cidadania/Caixa. Recebimento das propostas até o dia 26/10/2021, às
08h15min no site www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 09h30min do dia
26/10/2021 nomesmo site. 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 CRISSIUMAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2021: Omunicípio de Crissiumal torna público aos interessados que
se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial - Licitação Exclusiva para ME, EPP,
MEI e Equiparados, sediados local ou regionalmente - cujo objeto é a aquisição de tinta acrílica e
trinchas destinadas a manutenção de vias públicas, sendo a data da abertura das propostas no dia
22 de outubro 2021 às 09:00 horas. O edital e maiores informações poderão ser obtidas no Setor de
Compras e Licitações da Prefeitura, sito aAv. Presidente Castelo Branco, 424 – Crissiumal – RS, pelos
fones: 55 3524 1180 / 3524 1200, em horário de expediente, via e-mail: licitacoes@crissiumal-rs.com.
br ou pelo site: www.crissiumal-rs.com.br.

Crissiumal, 08 de outubro de 2021.

MARCO AURÉLIO NEDEL - 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 Concorrência Pública 09/2021 Contratação empresa para
execução do projeto do PPCI da EMEI MUNDO ENCANTADO.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentação e proposta): 08 de
novembro de 2021, 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) 3685.1181ou site WWW.
capivaridosul.rs.gov.br

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA

O Município de HULHA NEGRA/RS, através do prefeito municipal, torna
pública a licitação na modalidade – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2021
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, LENÇÓIS E FRONHAS DESCARTÁVEIS
PARAASMSQUEOCORRERÁDIA22 DEOUTUBROÀS 9HE o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 062/2021 AQUISIÇÃO DE LAMINAS E PARAFUSOS
PARA MOTONIVELADORA, que ocorrerá no dia 22 de outubro às 13h30
através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Os editais
estão disponíveis no site www.hulhanegra.rs.gov.br. Esclareça dúvidas pelo
telefone (53) 3249-1013. Hulha Negra, 08 de outubro de 2021. Carlos Renato
T. Machado. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul

AVISO DE PROCESSO DE SELEÇÃO
Nº 01/2021

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ torna público a abertura do PROCESSO DE SELEÇÃO Nº
01/2021 para apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar
interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da
administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Tupanciretã
– RS, cujo prazo para o recebimento das propostas é até às 8 horas do dia 29 de outubro de 2021.
O Edital completo está disponível no site: www.tupancireta.rs.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone (55) 3272-2433 / 3272 7552 ou pelo e-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br
Tupanciretã, 08 de outubro de 2021.Gustavo Herter Terra-Prefeito de Tupanciretã

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Torna público a retificação de data do Pregão Eletrônico 85/2021 –Aquisição de BateriasAutomotivas,
a nova data será 25/10/2021, às 09h30min e a retificação de item de edital do Pregão Eletrônico
99/2021 – Prestação de Serviços de Transporte Escolar, a nova data será 25/10/2021. Edital, anexos
e informações complementares poderão ser obtidas junto à Central de Compras, pelo telefone: (53)
3251-9600, pelos sítios eletrônicos: www.saolourencodosul.rs.gov.br, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelos e-mails: licitacao@saolourencodosul.rs.gov.br e compras01sls@gmail.com São
Lourenço do Sul – Rudinei Härter - Prefeito Municipal.Publicação

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

AVISO DE PUBLICAÇÃO
O Município de Três Coroas/RS torna público aos interessados a publicação do Edital de Pregão
Presencial para registro de preços nº 053/2021. Objeto: Serviço de transporte de passageiros, 03
roteiros. Sessão Pública: 12h30min do dia 21/10/2021. Edital de Pregão Presencial para registro
de preços nº 054/2021. Objeto:Serviço de transporte escolar, 03 roteiros.Sessão Pública: 13h30min
do dia 21/10/2021. Editais disponível em: Sede da Prefeitura Municipal, sito à Av. João Correa, 380, e
no site www.trescoroas.rs.gov.br. Informações: (51) 3546-7800. Três Coroas, 11 de outubro de 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 92/2021 –OBJETO: Registro de preços para aquisição de fórmulas lácteas
ou não e suplementos alimentares. Abertura das Propostas: 27/10/21 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”.

Ijuí/RS, 08 de outubro de 2021.
Andrei Cossetin Sczmanski - Prefeito

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ

O Município de Camaquã torna público: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021 – Aquisição de
veículo automotor 0km tipo caminhonete ano 2021 com potência mínima 100CV com carroceria
aberta. Abertura: 26 de outubro de 2021 às 14 horas. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 –
Aquisição de 01 retroescavadeira 4x4 nova com recurso oriundo do MAPA conforme Convênio nº
886075/2019. Abertura: 26 de outubro de 2021 às 09 horas. Informações: Setor de Licitações,
Fone (51) 3671 – 7251, E-mail: licitacoes@smecam.com.br, Site: www.camaqua.rs.gov.br e Portal:
www.portaldecompraspublicas.com.br Camaquã, RS, 08 de outubro de 2021. Ivo de Lima Ferreira
– Prefeito de Camaquã.

MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS
CONCORRÊNCIA N.º 10-03/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE VIAS MARGINAIS DA RS/130, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE
OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS. A sessão pública ocorrerá no dia 16/11/2021, às 09:00
horas, no salão de eventos da Prefeitura Municipal de Lajeado/RS, Rua Cel. Júlio May, 242,
2º andar, Bairro Centro, Lajeado/RS. O edital e seus anexos podem ser obtidos através do
portal www.lajeado.rs.gov.br, ou poderão ser solicitados pelo e-mail
procuradoria.licitacao@lajeado.rs.gov.br. Lajeado/RS, 08 de outubro de 2021 – Natanael
Zanatta – Subprocurador.

MUNICÍPIOS

Simulação de situação 
de emergência em 
enchentes será feita 
no Vale do Taquari

A Defesa Civil dos municípios da 
microrregião do Vale do Taquari esti-
ve reunidas na prefeitura de Lajeado 
para alinhar e trocar informações 
sobre os seus planos de contingências. 
No encontro, o grupo também definiu 
a data do simulado de emergência para 
enchentes, que deve ser realizado no 
dia 11 de novembro.

Na reunião, cada Defesa Civil 
apresentou seu Plano de Contingên-
cia para casos de inundação e pôde 
esclarecer dúvidas. Esta ação se soma 
aos diversos projetos que estão sendo 
desenvolvidos na região a fim de 
qualificar os serviços de prevenção e 
monitoramento das enchentes.

O próximo encontro do grupo 
será no simulado sobre situações 
de enchentes da macrorregião, em 
novembro. O simulado servirá para 
capacitar as equipes regionais sobre 
como agir em situações graves ligadas 
às cheias, bem como prever e estabe-
lecer métodos de contingenciamento 
das cheias em cenários de risco.

“No simulado, nos será imposta 
uma determinada condição que nos 
exigirá tempo de resposta, conhe-
cimento e agilidade. A partir dele, 
vamos conhecer quais são nossos 
pontos fracos e fortes. Também será 
uma oportunidade para percebermos 
onde precisamos melhorar. Por isso 
é importante estarmos alinhados e 
próximos. Como microrregião, con-
seguiremos ter mais forças do que um 
único município agindo sozinho”, dis-
se o coordenador do Departamento de 
Trânsito de Lajeado, Vinicius Renner.

SANEAMENTO

Redes de esgoto em 
bairros de Esteio 
são vistoriadas

As redes de esgoto de Esteio estão 
sendo vistoriadas com método fumacê 
A ação ocorre no bairro Centro a fim 
de identificar ligações indevidas das 
redes de drenagem da chuva às redes 
de esgoto.

Na sexta-feira (8) foram vistoria-
dos poços de visita (estrutura que dá 
acesso às tubulações) na rua Fernando 
Ferrari, e a previsão é de que a partir 
de segunda-feira (11) os testes tam-
bém aconteçam nas ruas Caxias e São 
Sebastião do Caí.

O fumacê é um procedimento que 
consiste na aplicação de fumaça não 
tóxica nas entradas das tubulações. 
Ao ser injetado, o produto percorre o 
caminho inverso ao do esgoto, apon-
tando onde há ligação direta da rede 
pluvial à cloacal. “O método contribui 
para agirmos preventivamente, evi-
tando prejuízos ao sistema”, explica 
o Coordenador de Operações da Am-
biental Metrosul, Tiago Fernandes. 


