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17 de janeiro de 2017
Estado do Rio Grande do Sul

Município de Chiapetta
PREFEITO: EDER LUIS BOTH
End: Av. Ipiranga, Nº 1.544
98760-000

Aviso de Licitação-Modalidade: Pregão Presencial Nº 01/2017. Tipo: Menor Preço Por Item.
Objeto: Aquisição de Combustíveis para a frota Municipal. Data da Abertura: 01/02/2017 ás
09h00min, na sala de Licitações na Prefeitura Municipal. Edital Completo no Site: chiapetta.rs.gov.
br – Fone 55-3784-1300. Eder Luis Both, Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA 018/2017. Tipo: CREDENCIAMENTO. Objeto:
ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NO MUNICÍPIO DE TORRES. Data
de abertura: 15hs. do dia 01/02/2017. Cópias do Edital poderão ser obtidas no site www.
torres.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone 51-3664-1411 ramal 217, das 13h às 19h de
segunda à sexta-feira e/ou através do e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br.
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 012/2017 – MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS
PARA EVENTOS COM CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA – LICITAÇÃO COM COTA DE
25% RESERVADA ÀS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. Data
de abertura: 15hs do dia 01/02/2017. REGÊNCIA: LEIS 8.666/93, 10520/02. Cópias do edital e
credenciamento das empresas: poderão ser obtidas através do site www.bllcompras.org.br
ou pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. Maiores informações pelos fones (51) 3626-9150,
ramal 217 das 13h às 19h de segunda a sexta-feira.
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE RETIFICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS torna público, para conhecimento dos interessados,
que alterou o Anexo VI do presente Edital, retificando-se o mesmo e tendo como nova data para o
recebimento das propostas o dia 03 de fevereiro de 2017, às 09 horas. O Edital poderá ser retirado
na Secretaria Municipal da Administração, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h às 17h,
de segunda a sexta-feira, ou no site www.boavistadosul.rs.gov.br. Mais informações na Prefeitura
Municipal de Boa Vista do Sul/RS, sita a Rua Emancipação, nº 2.470 ou pelo telefone (54) 34355366.
ALOÍSIO RISSI – PREFEITO MUNICIPAL.
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Terça-feira

PASSO FUNDO
Prédio da antiga estação férrea terá espaço gastronômico e cultural
O projeto de lei do Executivo que
viabiliza a antiga estação férrea do
Parque da Gare como um local gastronômico e cultural foi aprovado pela câmara
de vereadores recentemente. Com isso,
o município poderá firmar contrato de
concessão do prédio para a iniciativa
privada, através de processo licitatório.
A concessão do prédio faz parte
do projeto de revitalização do Parque
da Gare, feito pela prefeitura, e tem o
objetivo de atrair diferentes grupos de
usuários em diferentes horários, mantendo o espaço vivo e seguro através da
apropriação do mesmo, conforme destaca a secretária de Planejamento Ana
Paula Wickert. “O uso gastronômico
da antiga Gare vem complementar essa
proposta inserindo no complexo um uso
que terá como horário de funcionamento
o turno da noite, atraindo usuários para
o local no turno em que o parque já não
atrai mais tantas pessoas”, observou.
Ela complementa dizendo que, tendo
em vista o forte caráter cultural da área,
pretende-se que os espaços gastronômicos propostos atendam à exigência de
serem espaços culturais que promovam

os artistas locais, com calendário de
eventos ou exposições, músicos locais
entre outros, mantendo a movimentação
cultural que já está acontecendo no local
aliada ao atrativo gastronômico.
Para a presidente do Conselho
Municipal de Cultura, Raquel Rubert,
a iniciativa é muito importante para
a preservação do local e para levar à
comunidade lazer, cultura e entretenimento. “Fazemos questão de acompanhar ativamente o processo, já que
o Conselho abrange 10 setoriais, que
representam todos setores de cultura do
município”, afirmou. Para a coordenadora da Confraria das Artes e titular da
Setorial de Artes Visuais, Lindiara Paz,
é fundamental que a cultura produzida
no município continue tendo acesso
a essa estrutura. “Temos uma grande
procura de artista para expor seu trabalho, então, é importante que esse direito
seja assegurado para continuar com a
movimentação cultural que cresce em
nossa cidade”, disse ela.
Todas as características da arquitetura deverão ser conservadas, uma vez que
o prédio é tombado como patrimônio

EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A. – ECOFAR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
2° ALTERAÇÃO DO EDITAL

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras, protetores de câmaras,
recapagem de pneus e vulcanização de pneus, através do Sistema de Registro de Preço.
Data de abertura dos envelopes: 30/01/2017, às 9h30min.
Maiores informações através do telefone (54) 3401.3665 ou através do site www.ecofar.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 01/2017
O Município de Soledade/RS torna pública a dispensa de licitação, para aquisição de
materiais de construção para a residência da família do Sr. Jorge Dutra, atingida por
um incêndio no dia 03 de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo, no valor:
R$ 12.404,88 (doze mil quatrocentos e quatro reais com oitenta e oito centavos), das
empresas Marcelo Catto Materiais de Construção Ltda e Transportadora Rampanelli
Ltda, com fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93 em seu art. 24, Inciso IV.
Soledade, 05 de Janeiro de 2017.
PAULO RICARDO CATTÂNEO
PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE

MUNICÍPIO DE IPÊ
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPÊ (Poder Executivo), comunica que, em despacho proferido pelo Sr. Prefeito
Municipal reconheceu ser inexigível licitação para contratar empresa ESCRITÓRIO CONTÁBIL
ANDRETTA & PASUCH LTDA EPP, com sede em Antônio Prado/RS, contratação de empresa
especializada para prestação de serviços em caráter complementar de Assessoria Orçamentária,
Contábil e Financeira. Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensal. Prazo: de 01/02/2017
até 01/02/2018, com previsão de prorrogação. Fundamento: Lei Federal nº 8.666/93, art. 25, inc. II
e § 1º, c/c art. 13, inc. III.
Ipê/RS, 17 de janeiro de 2017.VALÉRIO ERNESTO MARCON – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caraá
CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS
EXTRATO DE CONTRATOS
Ata de Registro de Preços – Pregão Presencial nº 10/2016
Objeto: aquisição de suprimentos e equipamentos de informática
Empresas: PPL Comércio e Serviços de Informática Ltda,
Lexbemark Com. Ltda,
Maratti Comercial Ltda,
TB Suprimentos para Informática Ltda e
Verlin & Piontkoski Ltda
Vigência: 28/11/2016 a 27/11/2017
Valor: Conforme ata de registro de preços
TA 26/2016
Objeto: Cartão combustível Gestão de Frotas
Empresa: Banrisul Cartões S.A.
Vigência: 13/11/2016 a 13/11/2017
Valor: Até R$ 2.000,00 (limite mensal)
Juares Carlos Hoy
Ver. Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI
Terra do Champanha

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Garibaldi, torna público que RETIFICOU o edital de Pregão Presencial nº 001/2017, que tem
por objeto a aquisição de retroescavadeiras para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Contratos
Repasses nº 1033.614-71/2016 e nº 1034.191-96/2016, e alterou a data de abertura para o dia 30 de janeiro
de 2017, às 08 horas e 30 minutos. Maiores informações pelo fone(054)3462-8230 ou no site www.garibaldi.
rs.gov.br
AVISO DE LICITAÇÕES
O Município de Garibaldi, torna público que realizará as seguintes licitações: Pregão Presencial nº 005/2017,
às 14 horas do dia 30 de janeiro de 2017, para aquisição de brita para a Secretaria Municipal da agricultura e
Pecuária; Pregão Presencial nº 008/2017, às 08 horas e 30 minutos do dia 02 de fevereiro de 2017, para aquisição
de brita para a Secretaria Municipal de Planejamento, Indústria e Comércio; Pregão Presencial nº 009/2017, às
08 horas e 30 minutos do dia 03 de fevereiro de 2017, para Contratação de horas máquina. Maiores informações
pelo fone (054)3462-8230 ou no site www.garibaldi.rs.gov.br
Antonio Fachinelli
Prefeito Municipal em Exercício
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EXTRATO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017.
O Município de Caraá torna público que no dia 27 de janeiro de 2017, as 9 h, no site www.
portaldecompraspublicas.com.br serão recebidos e abertos os lances relativos ao Pregão Eletrônico
n°01/2017- Aquisição de Cestas Básicas de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02. Os
interessados deverão cadastrar-se e enviarem suas propostas, até o dia 27 de janeiro de 2017, as 8 h,
no site. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h às 12h e das 13h30min
às 17h, na Prefeitura Municipal de Caraá, pelos fones (51) 3615-1222 E no site: www.caraa.rs.gov.br.
NEI PEREIRA DOS SANTOS - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
AVISO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Seberi/RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações e Lei 10.520/02, torna público que às 08:30h do dia 30 de janeiro
de 2017, se realizará pregão presencial nº 01/2017 para aquisição de combustíveis. Cópia do Edital
no site www.pmseberi.com.br e informações pelo fone (55)3746-1122. Seberi – RS, 16 de janeiro
de 2017. Cleiton Bonadiman– Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
O Município de Cotiporã/RS comunica a abertura do edital de TOMADA DE PREÇOS
Nº 001/2017, tipo menor preço por itens, que objetiva a aquisição de material de higiene
e limpeza, no dia 02/02/2017 às 14h30min. Informações telefone 54-34462800 e/ou
no site: www.cotipora.rs.gov.br. Cotiporã, 17/01/2017. José Carlos Breda - Prefeito
Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SUSPENSÃO LICITAÇÃO - CONCORRENCIA N°002/2016
A Prefeitura Municipal de Cidreira torna público, que fica suspensa a sessão licitatória modalidade
Concorrência 002/2016 devida a impugnação ao edital impetrada em 13/01/17, e deliberação
superior pela análise técnica sobre os motivos apontados. Nova agenda será publicada quando
sanado/dirimido os pontos levantados pela impugnação. Maiores informações no Dept. Licitações
– Scrt. Adm, à Rua João Neves,194, Cidreira/RS, fone (51) 3681.5778, licitacoescidreira@yahoo.
com.br
ALEXSANDRO CONTINI DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

histórico e cultural da cidade. Para o
empresário Juliano Hickmann, a ocupação do espaço, que ficou muitos anos
sem ser usado de forma adequada, será
muito positiva para a cidade. Ele observa
que a revitalização da estação férrea,
assim como do parque, foi aprovada
pela comunidade e deve ser preservada.
O empresário Lucas Grazziotin destaca
o fato de o espaço ser devolvido para a
população, que poderá usufrui-lo diariamente com alternativas de gastronomia e
cultura. Modelos como o Puerto Madero
em Buenos Aires, conforme Grazziotin,
mostram que a iniciativa deverá ser um
grande avanço para Passo Fundo.
O prazo de concessão é de 10 anos,
podendo ser prorrogado por período
igual. Construído entre 1898 e 1920, o
espaço onde funcionava o sistema do
transporte ferroviário faz parte da história da cidade, sendo ponto de referência
do desenvolvimento na época. Uma
emenda do vereador Alex Necker ao
projeto garante a continuidade da utilização da área por coletivos culturais,
como conselhos, entidades e associações
de artistas de forma gratuita.

VENÂNCIO AIRES
Foodtrucks
movimentam
parque na cidade
Não é novidade que o Food
Trucks Festival é sucesso por
onde passa, e no município não
foi diferente. Depois de rodar por
mais de 40 cidades brasileiras, os
trucks estacionaram no Parque
do Chimarrão no último fim de
semana. Em três dias de evento,
mais de 3 mil pessoas prestigiaram a variada gastronomia oferecida e ouvir canções entoadas
por artistas da cidade e da região.
O festival, organizado pela
Dooma Eventos, chegou à Capital do Chimarrão na quinta-feira,
dia 12, e solicitou a parceria da
prefeitura, com a cedência do
espaço. Os 15 foodtrucks que
participaram pagaram alvará e
auxiliaram na economia da cidade. De acordo com a organização,
40 pessoas foram empregadas
de forma direta nos três dias,
entre elas equipes de segurança,
limpeza e atendimento.
O evento contratou, ainda,
serviços como lonas para estrutura, sonorização e brinquedos,
e quase todos os ingredientes e
bebidas foram adquiridos no comércio local. A parceria positiva
resultou em um momento de
lazer e em um programa familiar
diferente para os munícipes, que
puderam prestigiar os sabores de
diversas localidades do país bem
como tendências gastronômicas
de outras nacionalidades.

