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MUNICÍPIOS

Prefeitura recebe 
R$ 2 milhões do 
Legislativo em 
Novo Hamburgo

O Legislativo hamburguense 
repassou R$ 2 milhões para a Pre-
feitura investir nas áreas de saúde 
(R$ 750 mil para cirurgias eletivas), 
desenvolvimento social (R$ 250 mil 
para a aquisição e distribuição de 
cestas básicas, por meio do Banco 
de Alimentos) e obras públicas (R$ 
1 milhão). O cheque simbólico foi 
entregue pelo presidente da Câma-
ra, Cristiano Coller, diretamente à 
prefeita Fátima Daudt.

Fátima ressaltou que o recurso 
chegou em ótima hora. “Preciso 
parabenizar todos vocês, parlamen-
tares, por essa decisão. A Câmara 
de Novo Hamburgo é um ótimo 
exemplo para outras casas legisla-
tivas”, disse a prefeita. Ela lembrou 
que o ano começou bem, mas que, 
com a diminuição na arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), o muni-
cípio vem sofrendo “duros golpes” 
nos últimos dois meses. “Tivemos de 
rever muitos investimentos. Existem 
prioridades no município e temos de 
fazer escolhas. E não é uma reali-
dade só de Novo Hamburgo. Todos 
os municípios estão passando por 
isso”, alertou. 

Conforme o presidente Cristiano 
Coller, uma nova transferência de 
recursos deve ser realizada no final 
do ano. Ele expressou o desejo de 
que o Executivo redirecione parte 
da verba ao esporte, área carente de 
investimentos. “Vou lutar por isso. 
Essa também é uma demanda de 
todos os vereadores”, falou.

AGRO

Campestre da Serra 
abre cursos para 
produtores rurais

A prefeitura de Campestre da 
Serra, através da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente, firmou 
uma parceria com o Sindicato Rural 
de Ipê e o Senar para a realização 
de cursos de formação profissional 
destinados aos produtores rurais. 
De acordo com o secretário Tairo 
Balardin, a proposta é oferecer qua-
lificação em diferentes áreas e de 
forma gratuita. 

Ele acrescenta que, neste segundo 
semestre de 2022, deverão ser reali-
zados pelo menos cinco cursos aos 
agricultores e agricultoras do mu-
nicípio: informática básica voltada 
para a gestão rural, manutenção e 
operação de tratores agrícolas, tortas, 
bolachas, docinhos e salgados casei-
ros. As inscrições gratuitas poderão 
ser feitas diretamente na secretaria, 
assim que forem confirmados os 
primeiros cursos a serem realizados 
a partir de setembro.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO. O Município de Três Coroas/RS torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO
do Edital de Tomada de Preços nº 012/2022. Objeto: contratação de empresa para realizar a Instalação de
Equipamentos de PPCI nas EscolasMunicipais.Motivo:Exclusão da letra “i” do item 2.1 do edital. NovaAbertura:
15h do dia 25/08/2022. Editais disponíveis 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, 08 de agosto de 2022.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS LAJEADOS

AVISODELICITAÇÃO-TOMADADEPREÇOS 014/2022.OMunicípio de Dois Lajeados torna pública a realização
da seguinte licitação: Tomada de Preços n° 014/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de tratamento, análises de controle e monitoramento da qualidade da água para consumo
humano, em 07 (sete) poços artesianos doMunicípio e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.Abertura:
24/08/2022, às 08h30min. Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, localizada
na Rua Dr. Afrânio Hidalgo Lemos, 549, no site: www.doislajeadosrs.com.br, no Portal da Transparência, nas
abas Licitações e/ou Publicações de Editais de Licitações / Ano 2022 ou pelo fone (54) 3471-1122 – Ramal 4.
Dois Lajeados, RS, 08 de agosto de 2022. Tiago Grando, Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da Companhia de Processamento de Dados do Município de
Porto Alegre – PROCEMPA, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que será
realizada no dia 17 de agosto de 2022, às 14 horas, na sede social da Companhia, situada na
Avenida Ipiranga, nº 1.200, na cidade de Porto Alegre, RS, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:

ORDEM DO DIA:
MATÉRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1- Eleger membros do Conselho de Administração e fixar-lhes a remuneração;
2- Eleger membro suplente do Conselho Fiscal para completar o número de membros suplentes do
Conselho Fiscal.
3- Outros assuntos de interesse da Companhia.

Porto Alegre, 26 de julho de 2022.
Antonio Ramos Gomes

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA
CNPJ/MF 89.398.473/0001-00 - NIRE: 43300015645

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
Objeto: Prestação de serviço de regime de empreitada por menor preço global,
compreendendo material, mão de obra para execução de OBRA DE AMPLIAÇÃO DA
UNIDADEBÁSICADESÁUDE, localizada no subsolo da UBS, com área de 485m². Data
25/08/2022, às 09:00 horas. O Edital a disposição no site www.fagundesvarela.rs.gov.br
Informações fone (54) 3445 1066. Nelton C. Conte - Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURAMUNICIPAL DE PALMARES DO SUL

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 - PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA DAS BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006.

Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada global, objetivando a reforma do prédio da
Secretaria de Educação. Data Limite de cadastramento: 22 de agosto de 2022, das 08h às 11h30min
e das 13h30min às 17h. Data de abertura dos envelopes: 25 de agosto 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.

Maurício da Silva Muniz, Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Santa Rosa, RS, torna público, para o conhecimento de todos os
interessados, que realizará a(s) seguinte(s) licitação(es):

TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2022
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica na Rua
Guaíra, Bairro São Francisco – Santa Rosa/RS. Abertura: 25/08/2022 – 8:00 horas.
O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima TERÇA-FEIRA (09/08/2022), no site
do Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).
OBS: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100,
ramal 283.

Santa Rosa, 08 de agosto de 2022.

Cláudio Franke
Secretário de Planejamento e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES, RS, torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 034 2022,
cujo objeto é a aquisição de materiais de higiene e limpeza, que será realizada às 09:00h do dia 18
de agosto de 2022. Cópia do edital, anexos e demais informações junto ao setor de licitações, ou pelo
fone (0xx55) 3365-3309, ou site: www.roquegonzales.rs.gov.br,

Roque Gonzales, 04 de agosto de 2022.
Fernado Mattes Machry
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
OBJETO:Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para atender os alunos das Escolas
Municipais de Educação Infantil (creches), da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e da Educação
de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino e na Educação Especial - APAE do município de
Encantado/RS.
DATA, HORAE LOCAL: Dia 29 de agosto de 2022 (29/08/2022) às 9 horas.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,
05 de agosto de 2022 – JONAS CALVI- Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender os alunos das Escolas Municipais de
Educação Infantil (creches), da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e
Adultos da rede municipal de ensino e na Educação Especial - APAE do município de Encantado/RS
DATA, HORAE LOCAL: Dia 17 de agosto de 2022 (17/08/2022) às 9 hrs, Portal: Bolsa de Licitações
do Brasil – BLL www.bll.org.br. 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, 05 de agosto de 2022 – JONAS
CALVI- Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

O Município de Cotiporã/RS comunica a abertura da licitação TOMADA DE
PREÇOS Nº 009/2022, que objetiva efetuar a para a execução de obra de
pavimentação de ruas com paralelepípedos de basalto, drenagem pluvial,
sinalização, passeio público e corrimão, no Acesso a comunidade de Nossa
SenhoradoRosário, extensão76,52metroseRuaJoséZanette, extensão155,45
metros,EmendaParlamentarnº28610001,ContratodeRepassenº889250/2019,
Operação nº 1065.745-40/2019 representado pela Caixa Econômica Federal e
recursos próprios. Apresentação dos envelopes em 25/08/2022, às 09h00min.
Informações telefone 54-34462800/34462830 e/ou no site: www.cotipora.rs.gov.
br. Cotiporã, 08 de agosto de 2022. Ivelton Mateus Zardo- Prefeito Municipal.

Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022
O Município de FREDERICO WESTPHALEN, torna público a todos os interessados que se encontra
aberto o Chamamento Público nº 02/2022 para fins de Credenciamento para contratação de
microempreendedor individual –MEI para prestação de Serviços de Serralheiro, Marceneiro, Eletricista,
Pintor, Carpinteiro, Servente de Carpinteiro, Pedreiro, Servente de Pedreiro, Encanador ou Bombeiro
hidráulico, Jardineiro, Calceteiro e Auxiliar de Serviços Gerais para atender as necessidades das
Secretarias deste município. O Edital de Chamamento Público, os respectivos anexos, informações
e esclarecimentos necessários estarão disponíveis, a partir de 15/08/2022 através do site www.
fredericowestphalen-rs.com.br.

FREDERICO WESTPHALEN - RS, 05 de agosto de 2022
Simone T. Duarti da Silva

Secretaria Municipal da Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletronico 101/2022: Aquisição de material de expediente. Fase de lances dia 22/08/2022
às 08hs no site www.portaldecompraspublicas.com.br
Pregão Eletronico 117/2022:Aquisição de instrumental para a Saúde. Fase de lances dia 23/08/2022
às 08hs no site www.portaldecompraspublicas.com.br
Pregão Presencial 118/2022: Aquisição de calendário. Abertura dia 23/08/2022 às 13:30hs.

GILSON ADRIANO BECKER
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURAMUNICIPALDENOVOHAMBURGO

AVISO N° 105/2022
O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, através da Diretoria de Compras e Licitações informa:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022
Fica Retificado a Concorrência Pública para contratação de empresa com responsabilidade técnica
para urbanização e regularização fundiária no Município de Novo Hamburgo, com data de abertura
dia 09/09/2022 às 14:00 h.

O edital estará disponível no site: novohamburgo.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1,
Sem custo para a retirada. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, dia 08 (oito) de agosto de 2022.

FAUSTON GUSTAVO SARAIVA
Secretário Municipal de Administração0203

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

O Prefeito Municipal de Lavras do Sul, no uso de suas atribuições, faz saber que está
PUBLICANDO:
Processo n.º 47/2022, Pregão Eletrônico n.º 32/2022 – para Sistema de Registro de
Preços para possíveis aquisições deGásLiquefeito dePetróleo (GLP), para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, FMHHTC e Câmara de Vereadores.
Os interessados poderão conhecer a íntegra do Edital acessando o Site Oficial do
Município: https://www.lavrasdosul.rs.gov.br/licitacao, no link “Licitações”. A
sessão de disputa ocorrerá no dia 18/08/2022, às 10:30h, no site do Pregão Online
Banrisul, onde deverão ser cadastradas as propostas, e obrigatoriamente enviadas
na forma de anexo. Limite para recebimento das propostas dia 18/08/2022, às 08:30h.
Processo n.º 49/2022, Pregão Eletrônico n.º 34/2022 – para Sistema de Registro
de Preços para possíveis aquisições de cimento saca com 50kg. Os interessados
poderão conhecer a íntegra do Edital acessando o Site Oficial do Município: https://
www.lavrasdosul.rs.gov.br/licitacao, no link “Licitações”. A sessão de disputa
ocorrerá no dia 19/08/2022, às 10:30h, no site do Pregão Online Banrisul, onde deverão
ser cadastradas as propostas, e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite
para recebimento das propostas dia 19/08/2022, às 08:30h.
Processo n.º 46/2022, Pregão Eletrônico n.º 31/2022 – para Sistema de Registro de
Preços para possíveis aquisições de tiras de glicose compatíveis com aparelho
ON CALL PLUS II. Os interessados poderão conhecer a íntegra do Edital acessando
o Site Oficial do Município: https://www.lavrasdosul.rs.gov.br/licitacao, no link
“Licitações”. A sessão de disputa ocorrerá no dia 23/08/2022, às 10:30h, no site do
PregãoOnline Banrisul, onde deverão ser cadastradas as propostas, e obrigatoriamente
enviadas na forma de anexo. Limite para recebimento das propostas dia 23/08/2022,
às 08:30h.
Processo n.º 44/2022, Pregão Eletrônico n.º 30/2022 – para Sistema de Registro
de Preços para possíveis aquisições de mobiliário, equipamentos de cozinha,
lavanderia, áudio, sonorização e tecnologia. Os interessados poderão conhecer a
íntegra do Edital acessando o Site Oficial do Município: https://www.lavrasdosul.
rs.gov.br/licitacao, no link “Licitações”. A sessão de disputa ocorrerá no dia
24/08/2022, às 10:30h, no site do PregãoOnline Banrisul, onde deverão ser cadastradas
as propostas, e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite para recebimento
das propostas dia 24/08/2022, às 08:30h.
Processo n.º 42/2022, Pregão Eletrônico n.º 28/2022 – para Sistema de Registro
de Preços para possíveis aquisições de Placas de sinalização viária, de forma
a atender as necessidades do Município de Lavras do Sul, de acordo com as
especificações e normas pertinentes ao Objeto, especialmente a Lei Federal nº
9.503, de 23 de Setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e o Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Os interessados poderão conhecer a íntegra
do Edital acessando o Site Oficial do Município: https://www.lavrasdosul.rs.gov.br/
licitacao, no link “Licitações”. A sessão de disputa ocorrerá no dia 25/08/2022, às
10:30h, no site do Pregão Online Banrisul, onde deverão ser cadastradas as propostas,
e obrigatoriamente enviadas na forma de anexo. Limite para recebimento das propostas
dia 25/08/2022, às 08:30h.

Lavras do Sul, 05 de agosto de 2022.
Sávio Johnston Prestes
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022

APREFEITAMUNICIPALDE SAPIRANGA-RS, Sra. Carina Patricia Nath Corrêa, no uso
de suas atribuições legais, comunica aos interessados que encontra-se aberto o processo
licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 027/2022, cujo objeto é a contratação de
empresa para a prestação dos serviços de mão de obra com o fornecimento de todos
os materiais necessários a serem empregados, sob o regime de empreitada por menor
preço global, na execução de ampliação das redes elétricas e lógicas nas Escolas de
Ensino Fundamental e Educação Infantil. O recebimento da documentação e propostas
será no dia 26 de Agosto de 2022, às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal
de Sapiranga, situada na Av. João Corrêa, n. 793, Centro, na Sala de Licitações. Os
interessados poderão acessar o pertinente Edital que orientará o referido processo
licitatório através do site www.sapiranga.rs.gov.br. Informações diretamente na sala do
Departamento de Compras e Licitações, em seu horário de expediente externo, pela
parte da tarde das 12:30 horas às 18:30 horas, de segunda a sexta-feira (ressalvadas
as alterações decorrentes de Decretos Municipais), pelo telefone (51) 3599-9500, ramal
215, ou pelo e-mail licitacao@sapiranga.rs.gov.br.

Sapiranga, 05 de Agosto de 2022.

Carina Patricia Nath Corrêa
Prefeita Municipal


