Segunda-feira

ILUMINAÇÃO
Paradão de Novo
Hamburgo recebe
lâmpadas de LED
As plataformas 1, 2 e 3 do Paradão
da Avenida Primeiro de Março, no
Centro de Novo Hamburgo, receberam manutenção nas 28 luminárias
com potência de 36 watts. O local
passou a ter iluminação em LED, o
que melhora a visibilidade de a segurança à noite.
No mês de abril, foram colocadas
novas luminárias em toda a rua Bartolomeu de Gusmão, no bairro Canudos,
onde foram instaladas 118 luminárias
de 150 watts em LED. Anteriormente,
toda a rua Bento Gonçalves passou
pelo processo de instalação das novas
luminárias. Desde o início do ano, já
foram instaladas mais de 800 novas
luminárias de 30, 40, 60, 100 e 150
watts por vias de vários bairros do
município.
Algumas das principais vias de
Novo Hamburgo, como a Sete de
Setembro, Victor Hugo Kunz, Pedro
Adams Filho, Nicolau Becker, Doutor
Maurício Cardoso, José do Patrocínio,
Bento Gonçalves, Bartolomeu de
Gusmão e as rodovias BR-116 e a
ERS-239 (do viaduto com a BR-116
até a Universidade Feevale) receberam as novas luminárias de LED ano
passado. “Estamos nesse processo
contínuo de manutenção e melhoria
do nosso sistema de iluminação.
Sendo as luminárias em LED mais
econômicas e sustentáveis, fazendo
uma grande economia aos cofres públicos”, explicou a secretária de Obras
Públicas, Serviços Urbanos e Viários,
Greyce da Luz.

TRABALHO
Gerdau abre vagas
de Jovem Aprendiz
em Sapucaia do Sul
Estão abertas, até dia 16 de junho,
as inscrições do programa Jovem
Aprendiz da Gerdau para a unidade
Riograndense, localizada em Sapucaia do Sul. Ao todo, são 40 vagas
para mulheres, negros e pessoas com
deficiência (PcDs) para Aprendiz
Industrial. A iniciativa, realizada em
parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
possibilita que o (a) jovem integre teoria e prática industrial para atuar em
todas as áreas industriais do processo
produtivo do aço.
Podem se candidatar jovens a partir dos 17 anos que estejam cursando,
no mínimo, o Ensino Médio e tenham
disponibilidade para aulas no turno da
manhã, além de residir nos municípios
próximos à planta: Sapucaia do Sul,
São Leopoldo, Novo Hamburgo,
Esteio, Canoas e Porto Alegre. Os
interessados podem se candidatar pelo
site (jobs.gerdau.com.br) O programa
tem a duração de dois anos e tem
início previsto para agosto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

O Município de Cotiporã/RS comunica a abertura da licitação TOMADA DE PREÇOS
Nº 008/2022, que objetiva efetuar a execução de implantação de rede de agua na
Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, Proposta nº055728/2019, Convênio nº
895449/19, Convênio Funasa CV nº 1072/19 e Recursos Próprios, apresentação dos
envelopes em 09/06/2022, às 09h00min. Informações telefone 54-34462800/34462830
e/ou no site: www.cotipora.rs.gov.br. Cotiporã, 23/05/2022. Ivelton Mateus Zardo- Prefeito
Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO
AVISO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 08 de junho de 2022
(08/06/2022), às 9 horas, serão recebidas e abertas a documentação e propostas da Tomada de
Preços n°08/2022, tipo menor preço global, cujo objeto é a execução de módulos neste município
de Encantado/RS, com recursos próprios. O Edital estará exposto no quadro mural da Prefeitura. Mais
informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, sito a Rua Monsenhor Scalabrini,
nº 1047, pelo fone 0xx5137510100, e cópia do edital poderá ser obtida através do site www.encantado.
rs.gov.br.Encantado, 20 de maio de 2022 – Jonas Calvi – Prefeito Municipal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 21/2022. Objeto: Execução de obras de
pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização em bairros do Município de
Passo Fundo, por lote. Retiﬁcações nos Anexos 01, 04 e 10, referentes ao Lote 02. Nova
data de abertura: 08/06/2022, 14h. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 22/2022.
Objeto: Perfuração e instalação de poços artesianos, nas comunidades de Rio da
Várzea e Passo do Cruz, interior do Município de Passo Fundo, por lote. Retiﬁcação
nos Anexos 02 e 03, referente aos Lotes 01 e 02. Abertura: 02/06/2022, 14h. Editais:
Coordenadoria de Licitações e Contratos, Rua Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS
ou site www.pmpf.rs.gov.br.
Pedro Almeida - Prefeito Municipal
Fernando de Oliveira Boeira - Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LEOPOLDO
AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, por intermédio da SECOL, torna
público a RETIFICAÇÃO do NÚMERO e DATA da CHAMADA PÚBLICA 04/2020 publicada em
20/05/2022, passando a constar conforme segue: CHAMADA PÚBLICA 03/2022 - OBJETO:
aquisição de alimentos para abastecimento da Rede Socioassistencial, baseada no Lei n.º
11.326/2006; b) no art. 17 do Decreto n.º 7.775/2012 e c) na Resolução do Grupo Gestor do
Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA) n.º 50/2012 (alterada pelas Resoluções do
GGPAA nº 56/2013, nº 64/2013 e nº 73/2015); de âmbito estadual: a) Lei nº 13.922/2012; b) Lei
n.º 13.531/2010 e c) Decreto nº 50.305/2013; e de âmbito municipal: a) Lei nº 7.812/2012 e b)
Decreto nº 8.623/2016. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de junho de 2022 às 09h30min. O
edital está disponível no endereço www.saoleopoldo.rs.gov.br. Pedro Ricardo Ávila Porto Secretário de Compras e Licitações. São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

Edital de Processo de Seleção para
Contratação de EFPC nº 001/2022

O MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS, representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais, torna público aos interessados a abertura do Processo de Seleção
nº 001/2022, para apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência
Complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo do Município de Canguçu/RS, incluídas
suas autarquias e fundações. Os documentos serão recebidos por meio eletrônico, no
site oﬁcial do município: www.cangucu.rs.gov.br, até às 23:59 min do dia 07/06/2022.
Canguçu, 20 de maio de 2022.
Marcus Vinicius Muller Pegoraro
Prefeito Municipal de Canguçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
AVISO DE EDITAIS
EDITAL 013/2022-PA 049/2022- Preção Eletrônico
Aquisição de insumos agrícolas lei municipal 957/2014. Abertura das propostas em 03/06/2022,
às 14 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
O edital pode ser retirado www.chuvisca.rs.gov.br ou na sede da Prefeitura ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações: Prefeitura Municipal de Chuvisca, sito a Avenida 28
de Dezembro, 3.365, Centro, Chuvisca/RS. Fone: (51) 3611 7093. www.chuvisca.rs.gov.br E-mail:
licitacoes@chuvisca.rs.gov.br
EDITAL 015/2022-PA 051/2022- Tomada de Preço
Reforma prédio para instalação da SMECD. Abertura das propostas em 08/06/2022, às 14 horas
na sede prefeitura Municipal.
O edital pode ser retirado www.chuvisca.rs.gov.br ou na sede da Prefeitura. Informações: Prefeitura
Municipal de Chuvisca, sito a Avenida 28 de Dezembro, 3.365, Centro, Chuvisca/RS. Fone: (51) 3611
7093. www.chuvisca.rs.gov.br E-mail: licitacoes@chuvisca.rs.gov.br
EDITAL 016/2022-PA 052/2022- Pregão Presencial
Prestação de Serviço de 200MG de acesso à internet via cabo ﬁbra óptica. Abertura das propostas
em 08/06/2022, às 09 horas na sede prefeitura Municipal.
O edital pode ser retirado www.chuvisca.rs.gov.br ou na sede da Prefeitura. Informações: Prefeitura
Municipal de Chuvisca, sito a Avenida 28 de Dezembro, 3.365, Centro, Chuvisca/RS. Fone: (51) 3611
7093. www.chuvisca.rs.gov.br E-mail: licitacoes@chuvisca.rs.gov.br
Chuvisca/RS, 23 de Maio de 2022.
Joel Santos Subda
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2022 EDITAL 409/2022

NILTON MAGALHÃES, prefeito de Viamão torna público que será realizada licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, conforme Edital supracitado.
Dia: 22/06/2022

Horário: 10h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO
PAVIMENTADAS.

Os interessados poderão consultar o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Viamão,

www.viamao.rs.gov.br para obtenção do Edital e seus anexos. Informações pelo e-mail

dcl4@viamao.rs.gov.br

Viamão, 20 de Maio de 2022.
Nilton Magalhães
Prefeito

7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
EDITAL NÚMERO 109/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: Contratação de instituição financeira pública ou privada, para prestação de serviços bancários,
com exclusividade, para o pagamento dos servidores do Município de Canoas da Administração
Direta, Indireta, das Autarquias e Fundações, pelo período de 60 (sessenta) meses. A presente
licitação reger-se-á pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Recebimento de propostas e
documentos de habilitação até às 09 horas do dia: 02/06/2022. Abertura de Propostas: às 09 horas do
dia 02/06/2022. Disputa de preços: às 10 horas do dia 02/06/2022. Edital: site
www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou www.canoas.rs.gov.br
Cristina Santos Tietböhl
Secretária interina de Planejamento e Gestão

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
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 191/2022 – PROCESSO 22.0.000016565-8, para a Contratação de empresa
para prestação de serviços de AUXILIARES DE FARMÁCIA, para atender a Secretaria Municipal da
Saúde de Porto Alegre – SMS.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 03 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 213/2022 – PROCESSO 22.0.000046294-6, Registro de Preços para a
prestação de serviços de demolição de edificações, de construções complementares, separação,
remoção e transporte de entulhos, visando atender aos órgãos da Administração Pública de Porto
Alegre.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 06 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 226/2022 – PROCESSO 22.0.000056308-4, Aquisição de eletrodomésticos e
equipamentos de cozinha– televisores, batedeira, bebedouro, cortina de ar, descascador de tubérculos,
extrator de suco, fogões, fornos micro-ondas, liquidificadores, máquina de cupcakes, mixer,
multiprocessador e refrigeradores, 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 08 de junho de 2022, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 232/2022 – PROCESSO 22.0.000057917-7, para a Aquisição de
equipamentos e aparelhos hospitalares – colposcópio, cufômetro, detector fetal, dopler vascular,
eletrocardiógrafo, Equipamento para cânula nasal de alto fluxo, régua antopométrica/estadiômetro,
monitor multiparamétrico sem capnografia, otoscópio, oxímetro de pulso.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 08 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 237/2022 – PROCESSO 22.0.000057924-0, destina-se à participação
exclusiva de ME/EPP para aquisição de material de proteção e prevenção - capa de chuva, cordas, luva
raspa de couro, conjunto de brim eletricista, jaqueta de eletricista e extintor para a Administração
Pública Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO III – Especificações
Técnicas/Modelo de Proposta, integrantes do referido Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 06 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 243/2022 – PROCESSO 22.0.000058005-1, destina-se à participação
exclusiva de ME/EPP para aquisição de pneu 205 x 55 - R16 e óleo lubrificante para corrente de
motosserras Stihl, para a Administração Pública Municipal, conforme especificações constantes no
ANEXO III – Especificações Técnicas/Modelo de Proposta, integrantes do referido Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 08 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
LETICIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.
REINÍCIO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, torna público o reinício e a republicação do edital e de seus
anexos da licitação abaixo, os quais podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública, a
partir da publicação deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 120/2022 – PROCESSO 22.0.000008948-0, para a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de proteção ao crédito com abrangência nacional para a
Secretaria Municipal da Fazenda - SMF, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 03 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.
ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna
pública a abertura da licitação abaixo:
TOMADA DE PREÇOS 014/2022 – PROCESSO 22.0.000031725-3, para a Contratação de empresa,
pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obras de Revitalização da Praça Praça Miguel
Anibal Genta área 066/06 e Praça Mauri Mauer área 071/06 – Academia ao ar livre conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA: será às 14h do dia 08 de junho 2022, na Sala de Licitações, situada na Rua
Uruguai nº 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, estando o procedimento de recebimento
e abertura dos envelopes dos interessados previsto no Edital.
O Edital e seus Anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br/smf, no
menu “Licitações e Contratos”, submenu “Licitações”, modalidade "Tomadas de Preços".
TOMADA DE PREÇOS 016/2022 – PROCESSO 22.0.000048224-6, para a Contratação de empresa,
pelo regime de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO EMPRESA para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ESTÁDIO ALIM PEDRO
(064/06) – ACADEMIA AO AR LIVRE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA: será às 14h do dia 09 de junho 2022, na Sala de Licitações, situada na Rua
Uruguai nº 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, estando o procedimento de recebimento
e abertura dos envelopes dos interessados previsto no Edital.
O Edital e seus Anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br/smf, no
menu “Licitações e Contratos”, submenu “Licitações”, modalidade "Tomadas de Preços".
LETICIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.
ALTERAÇÃO 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 da data de abertura sessão pública
da licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO 222/2022 – PROCESSO 22.0.000056294-0, para aquisição de mobiliário
hospitalar – biombo, cadeiras de rodas e de banho, foco clínico de luz fria, mesa auxiliar em inox, mesa
ginecológica e poltrona conforto, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 07 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
As demais disposições permanecem inalteradas.
LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.
REINÍCIO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria
Municipal de Administração e Patrimônio, torna público o reinício e a republicação do edital e de seus
anexos da licitação abaixo, os quais podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública, a
partir da publicação deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 434/2021 – PROCESSO 21.0.000066411-9, para a contratação de instituição
financeira para a arrecadação integrada ao PIX dos tributos e demais receitas municipais com
vinculação às guias de arrecadação com código de barra, padrão FEBRABAN, com prestação de
contas por meio magnético (ARQUIVO RETORNO) dos valores arrecadados, de acordo com as
especificações e os detalhamentos constantes no ANEXO V - Termo de Referência, integrante do
presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 03 de junho de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP

