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16 de abril de 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018. OBJETO: Contratação de Empresa para Produção e aplicação de
Letreiros, Brasão e logo, na fachada do Centro Administrativo. Abertura das Propostas 02/05/2018 as
09:00 h. O Edital, encontra-se disponível no site do município www.tapejara.rs.gov.br, ou e-mail licita@
prefeituratapejara.com.br demais informações pelo Telefone (54)3344 - 4700 no horário das 8:00 as
12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, ou na Prefeitura Municipal de Tapejara, na Rua do Comércio, 1468.
Tapejara, 13 de abril de 2018. Vilmar Merotto. Prefeito Municipal de Tapejara – RS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 - EXCLUSIVO PARA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006 O Prefeito Municipal de Campestre da Serra, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, que no dia 27 de abril de 2018, às 9:00h, será realizado o Processo Licitatório na modalidade
Pregão na forma Presencial para a contratação de empresa para o fornecimento de materiais ambulatoriais para
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campestre da Serra.Edital e maiores informações encontramse a disposição na Prefeitura Municipal, fone 54 3235-1120. O Edital também poderá ser obtido no site www.
campestredaserra.rs.gov.br. Campestre da Serra, 13 de abril de 2018. Moacir Zanotto – Prefeito Municipal
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Segunda-feira
EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A. – ECOFAR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018
Objeto: Locação de 02 (duas) Mini Carregadeiras Hidráulicas.
Data de Abertura: 04/05/2018 às 09h30min.
Maiores informações através do telefone (54) 3401.3665 ou através do site www.ecofar.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2018
O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, sediado na Rua Emilio Jost, n.º 387, noticia que no dia 26 de Abril
de 2018, às 14 hs, estará recebendo propostas para PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM para registro de preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EDUCATIVOS PARA
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO.
Maiores informações junto ao Departamento Licitações, Contratos, Convênios e Prestação de Contas
do Município através do telefone (51)3565-1111 no horário das 13 às 18 horas. Edital disponível no
site: www.novahartz.rs.gov.br. Nova Hartz, 16 de abril de 2018. Flavio Emílio Jost - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2017 EDITAL Nº 168/2017
ANDRÉ NUNES PACHECO, O Prefeito Municipal de Viamão torna público que será realizada licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA conforme condições especiﬁcadas no Edital supramencionado.
Dia: 22/05/2018
Horário: 14h
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. NOSSA
SENHORA APARECIDA.
Os interessados poderão consultar no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Viamão, www.
viamao.rs.gov.br para obtenção do Edital e seus anexos. Informações pelo e-mail dcl@viamao.rs.gov.br
Viamão, 13 de abril de 2018.
André Nunes Pacheco
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº. 98/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 3/2018.
Contratação de empresa para a construção de Escola Infantil creche/pré-escola 004, na Av. Rio dos Sinos,
Vila Cerne, Projeto 1 Convencional (Lote 01), e construção de Escola Infantil creche/pré-escola MCMV
001, na Rua Itamar de Mattos Maia, Niterói, Projeto 1 Convencional (Lote 02), no Município de Canoas/
RS. Data: 16/05/2018, às 10 horas. Local: Rua Frei Orlando, 199, 4º. andar, Sala 401, Centro, Canoas/
RS. Edital: site www.canoas.rs.gov.br.
Prefeito Municipal
EDITAL Nº. 130/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2018 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2018
OBJETO: Registro de preços para aquisição de termômetros, para atender a demanda da Secretaria de
Saúde do município de Canoas/RS. Propostas: até às 09 horas do dia 02/05/2018. Abertura: 09 horas
e 10 minutos do dia 02/05/2018. Disputa: 09 horas e 30 minutos do dia 02/05/2018. Edital: site: www.
pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou www.canoas.rs.gov.br.
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Aranha
Ata de Dissolução do Círculo de Pais e Mestres
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às sete horas e quinze minutos, na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Aranha, sita em Santa Justina – Primeiro Distrito,
reuniram-se os integrantes do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da escola, a Coordenadora da Escola
Ivete Elvira Lovatel Debastiani , a Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação Maria
Fatima Miot Santos, e pais com o objetivo de tratar da dissolução e extinção do Círculo de Pais e
Mestres da escola, em virtude da desativação da mesma. Conforme prevê o Estatuto do Círculo de Pais
e Mestres artigo trinta e nove, o assunto foi debatido e aprovado por todos, ﬁcando assim dissolvida
a associação, que não deixa dívidas e o remanescente do patrimônio será destinado em benefício
da Secretaria Municipal da Educação que também manterá sob sua guarda os livros e documentos,
conservando-os na forma e no prazo da lei. Inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a
presente ata, lida, aprovada e assinada por todos.
Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Camarão
Ata de dissolução do Círculo de Pais e Mestres
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Camarão, sita em São João, quarta Légua, Galópolis,
reuniram-se os integrantes do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da escola, a Coordenadora da Escola
Egeide Bortoline, a Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação Maria Fatima Miot
Santos e pais, com o objetivo de tratar da dissolução e extinção do Círculo de Pais e Mestres da escola,
em virtude da desativação da mesma. Conforme prevê o Estatuto do Círculo de Pais e Mestres artigo
trinta e nove, o assunto foi debatido e aprovado por todos, ﬁcando assim dissolvida a associação, que
não deixa dívidas e o remanescente do patrimônio será destinado em benefício da Secretaria Municipal
da Educação que também manterá sob sua guarda os livros e documentos, conservando-os na forma
e no prazo da lei. Inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, lida, aprovada
e assinada por todos.
Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Clóvis Beviláqua
Ata de Dissolução do Círculo de Pais e Mestres
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Escola Municipal
de Ensino Fundamental Clóvis Beviláqua, sita em Travessão Cremona, Beviláqua, reuniram-se os
integrantes do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da escola, a Coordenadora da Escola Samara Salvador,
a Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação Maria Fatima Miot Santos e pais com
o objetivo de tratar da dissolução e extinção do Círculo de Pais e Mestres da escola, em virtude da
desativação da mesma. Conforme prevê o Estatuto do Círculo de Pais e Mestres artigo trinta e nove, o
assunto foi debatido e aprovado por todos, ﬁcando assim dissolvida a associação, que não deixa dívidas
e o remanscente do patrimônio será destinado em benefício da Secretaria Municipal da Educação que
também manterá sob sua guarda os livros e documentos, conservando-os na forma e no prazo da lei.
Inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, lida, aprovada e assinada por todos.
Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Zanini
Ata de Dissolução do Círculo de Pais e Mestres
Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Antônio Zanini, sita em Monte Bérico, Nona Légua, reuniram-se os integrantes
do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da escola, a Coordenadora da Escola Luciane Francisquetti, a
Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação Maria Fatima Miot Santos e pais, com
o objetivo de tratar da dissolução e extinção do Círculo de Pais e Mestres da escola, em virtude da
desativação da mesma. Conforme prevê o Estatuto do Círculo de Pais e Mestres artigo trinta e nove, o
assunto foi debatido e aprovado por todos, ﬁcando assim dissolvida a associação, que não deixa dívidas
e o remanescente do patrimônio será destinado em benefício da Secretaria Municipal da Educação que
também manterá sob sua guarda os livros e documentos, conservando-os na forma e no prazo da lei.
Inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, lida, aprovada e assinada por todos.
Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Guido D’Andréa
Ata de dissolução do Círculo de Pais e Mestres
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Doutor Guido D’Andréa, sita na Estrada Municipal Fermino Bossardi número quatro
mil quatrocentos e oitenta, na localidade de Zona Lizzi, Distrito de Fazenda Souza, reuniram-se os
integrantes do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da escola, a Diretora Administrativa Raquel Baldasso, a
assessora de legislação e escrituração Rejane Maria Daneluz Raimann, ambas da Secretaria Municipal
da Educação, e pais com o objetivo de tratar da dissolução e extinção do Círculo de Pais e Mestres da
escola, em virtude da desativação da mesma. Conforme prevê o Estatuto do Círculo de Pais e Mestres
artigo trinta e nove, o assunto foi debatido e aprovado por todos, ﬁcando assim dissolvida a associação,
que não deixa dívidas e o renascente do patrimônio será destinado em benefício da Secretaria Municipal
da Educação que também manterá sob sua guarda os livros e documentos, conservando-os na forma
e no prazo da lei. Inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, lida, aprovada
e assinada por todos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI
Terra do Champanha

AVISO RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Garibaldi, torna público que Retificou a licitação na modalidade Pregão Presencial nº
038/2018, para aquisição de veículo 0 km, conforme Proposta nº 11427.873000/1170-01, do Ministério
da Saúde, e alterou a data de abertura para o dia 10 de maio de 2018, às 14 horas. 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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MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2018 – OBJETO: Contratação de execução global para ampliação do
prédio da ARL6 (Associação de Recicladores da Linha Seis). ABERTURA: 04/05/18 às 09h00min.
Informações pelo telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018 – OBJETO: Aquisição de aparelhos e utensílios
domésticos; instrumentos musicais e artísticos; material de copa e cozinha; máquinas, utensílios e
equipamentos diversos; mobiliário em geral; material educativo e esportivo; material elétrico e eletrônico
e outros materiais de consumo. ABERTURA: 26/04/18 às 09h00min. Informações pelo telefone/fax
(55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br.
Ijuí/RS, 13 de abril de 2018.
Valdir Heck
Prefeito

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA 17.10.000007125-0
OBJETO: Execução de rede de esgoto no perímetro urbano de Porto Alegre.
ABERTURA: 24/04/2018, às 14h30min.
LOCAL: Auditório da Gerência de Licitações e Contratos, situada na Rua Dr. Gastão Rhodes, 222,
térreo - Bairro Santana.
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE informa que
houve necessidade de retiﬁcação referente a planilha de orçamento e parte B do edital, para ﬁns
de participação os interessados deverão considerar o comunicado disponível no link http://www2.
portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?reg=8&p_secao=235.
Porto Alegre, 16 de abril de 2018.
ANA MARLI GEREVINI, Coordenadora de Editais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018

EDITAL Nº 57/2018

O Prefeito Municipal de Viamão torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade
de Pregão Eletrônico.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
DATA: 27/04/2018
HORÁRIO LIMITE: 13h32
LOCAL: O certame será realizado através do endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico supramencionado. Maiores informações pelo
e-mail dcl@viamao.rs.gov.br
Viamão, 13 de abril de 2018.
André Nunes Pacheco - Prefeito

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Central de Licitações da Secretaria Municipal da
Fazenda, torna pública a abertura das licitações abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018 - PROCESSO 001.000615.17.0 – para a contratação de pessoa
(s) jurídica (s) para a prestação de serviços de transportes com motorista, conforme especiﬁcado
em EDITAL.
ABERTURA: às 10h do dia 26 de abril de 2018, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO 97/2018 - PROCESSO 001.000688.17.7 – para contratação, na forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, de empresa ou consórcio de empresas
de arquitetura e urbanismo e de engenharia para a elaboração de projetos executivos para o Centro
de Convenções e Eventos no Município de Porto Alegre, conforme especiﬁcado em EDITAL.
ABERTURA: será às 10h do dia 07 de maio de 2018, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente CELIC/SMF.

VERA CRUZ
Distribuição
de livros
estimula leitura
Cerca de 50 famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz
receberão, por meio dos visitadores, um kit com dois livros infantis
recebidos através de uma parceria
entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o Itaú. A Fundação
Itaú Social ainda enviou 100
livros para o acervo do Centro de
Referência de Assistência Social
(Cras/Cearca). De acordo com a
coordenadora da secretaria de Desenvolvimento Social e membro
do grupo técnico do programa na
cidade, Gabriela Ferreira, tanto os
livros que são entregues às famílias atendidas pelo Criança Feliz
quanto os destinados para o Cras
serão de grande importância para
os processos de fortalecimento de
vínculos e de inclusão social do
público dos programas socioassistenciais.
Para o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, os
exemplares serão uma oportunidade fundamental para os pais
estimularem o desenvolvimento
dos filhos: “Com um ambiente
enriquecido com a leitura de contos e o uso de palavras diferentes,
a criança desenvolve muito mais.
Vamos ajudar todas as famílias,
para que elas possam oferecer
várias possibilidades para os seus
filhos. Esse é um esforço para
reduzir a desigualdade no País”.
A diretora executiva da Fundação Itaú Social, Angela Dannemann, entende que participar do
Criança Feliz fortalece o papel social da entidade. “A gente atinge
a nossa missão, que é contribuir
com a educação de qualidade para
todos com equidade, ao levar esses livros para os Cras e beneficiar
as crianças do Bolsa Família, por
meio do Criança Feliz. Para nós,
essa parceria é muito preciosa”,
afirmou.
Vera Cruz está entre os mais
de 2.200 municípios brasileiros
que aderiram ao Programa Criança Feliz em 2017. A iniciativa
atende cerca de 80 famílias em
situação de vulnerabilidade social
através de seis visitadoras. Entre
os objetivos, estão promover o
desenvolvimento infantil integral;
apoiar a gestante e a família na
preparação para o nascimento
da criança; cuidar da criança em
situação de vulnerabilidade até
os seis anos de idade; fortalecer
o vínculo afetivo e o papel das
famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças;
estimular o desenvolvimento de
atividades lúdicas; e facilitar o
acesso das famílias atendidas às
políticas e serviços públicos de
que necessitem.

