








6 20 de julho de 2020 Segunda-feira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: CEEE-D/60000002926

Objeto: Contratação de Equipe tipo Média. Abertura de propostas: 31/07/20, às 08h. Edital e
informações naComissão Permanente de Licitações:Av. JoaquimPorto Villanova, 201, prédio
A, sala 428, POA/RS, fone (51) 3382-4846 em horário comercial ou em www.ceee.com.br.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Secretaria de Administração
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

OMunicípio de Gramado(RS), torna público aRETIFICAÇÃO da seguinte licitação:Pregão Eletrônico
n.º 32/2020 - aquisição da quantidade estimada de 5.000 (cinco mil) cestas básicas compostas por
gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza em atendimentos às necessidades da população de
Gramado. Nova data de abertura 31/07/2020, às 14h; Retificação disponível no site: www.gramado.
rs.gov.br. Gramado,17 de julho de 2020.

João Alfredo de Castilhos Bertolucci
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES
ERRATA 02 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2020
O MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES, RS, torna público que no referido Edital, em seu anexo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, item 1/29/3.9, onde lê-se: “BDTC Ø1200MM – PA1 - MF”; leia-se:
“BSTC Ø1200MM – PA1 - MF”.

Giovane Wickert
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

Terra do Champanha
AVISO DE LICITAÇÕES

O Município de Garibaldi torna público que realizará a seguinte licitação na modalidade Concorrência
nº 031/2020, às 08 horas e 30 minutos do dia 20 de agosto de 2020, para contratação de empresa
para execução de obra de pavimentação da Estrada da Linha São Jorge, dentro do Projeto Estrada do
Sabor – 2ª Etapa, conforme Contrato de Repasse 887781/2019. Maiores informações pelo fone(054)
3462-8230 ou no site www.garibaldi.rs.gov.br

Antonio Cettolin - Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Aviso de Licitação. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 055/2020. Objeto: Aquisição de
refrigeradores para armazenamento e conservação de medicamentos especiais.Abertura: 31/07/2020
às 14 horas. Os Editais encontram-se disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.pmpf.rs.gov.br. Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal

ABERTURA DE PREGÃO
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Superintendência de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a abertura das licitações abaixo, cujos editais e
seus anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico da sessão pública no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir da publicação deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 – PROCESSO 20.0.000017413-1, para Registro de Preços de
equipamento de segurança e prevenção – vestuário (avental, calça de nylon, colete de sinalização,
jaqueta de nylon, jardineira de nylon, capa de chuva, saco de nylon) para a Administração Pública
Municipal, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 04 de agosto de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 118/2020 – PROCESSO 20.0.000033671-9, para o sistema de registro de
preço de sabão e sabonete, para a Administração Pública Municipal, conforme especificado em
EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 03 de agosto de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 168/2020 – PROCESSO 20.0.000036819-0, para o sistema de registro de
preço para prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em subestações
transformadoras pertencentes à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para a Administração Pública
Municipal, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 30 de julho de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 176/2020 – PROCESSO 20.0.000037061-5, para Registro de Preços de
Material de Consumo Hospitalar – Ácido Peracético, Clorexidina, Gel Condutor e Soluções, para a
Administração Pública Municipal, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 31 de julho de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 217/2020 – PROCESSO 20.0.000039035-7, para o sistema de registro de
preço de equipamentos de segurança e proteção - calçados (bota de borracha, botina de
segurança, tênis de segurança, sapato de segurança), visando atender a Administração Pública
Municipal, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 09h do dia 03 de agosto de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 267/2020 – PROCESSO 20.0.000041662-3, para o sistema de registro de
preço de material de construção – tijolos, telha fibrocimento, tela de arame e outros, visando
atender aos órgãos da Administração Pública Municipal de Porto Alegre, conforme especificado em
EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 31 de julho de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 268/2020 – PROCESSO 20.0.000041666-6, para o registro de preços de
óleos (combustível,sintético, óleo ZF Ecofluid A life), para a Administração Pública Municipal,
conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 14h do dia 31 de julho de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 340/2020 – PROCESSO 20.0.000048253-7, registro de preço de
produtos manipulados, para a Administração Pública Municipal, com recursos do Fundo Municipal
de Saúde, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 09h do dia 31 de julho de 2020.
PREGÃO ELETRÔNICO 431/2020 – PROCESSO 20.0.000056647-1, para aquisição de
Medicamentos Humanos, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado em
EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 9h do dia 31 de julho de 2020.

JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente SLC/SMF.
ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE DATA DE ABERTURA

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Superintendência de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a alteração do edital e da data de abertura da
licitação abaixo, cujas alterações podem ser obtidas no endereço eletrônico da sessão pública no
site www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir da publicação deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 169/2020 – PROCESSO 20.0.000036823-8, para contratação de
empresa para prestação de cursos de capacitação para servidores da coordenação municipal de
urgências, conforme especificado em EDITAL, no que se refere aos itens 1 e 7.3 do edital, bem
como aos Anexos VI, VII e VIII.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 31 de julho de 2020.

JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ, Superintendente SLC/S

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL Nº. 149/2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Contratação de empresa de engenharia especializada para construção da EMEF
Professor Doutor Rui Cirne Lima, com área total de 1.810,65m², localizada à Rua Dona
Maria Isabel, nº. 745, Bairro Harmonia, Canoas/RS. Data: 19/08/2020 às 14 horas. Local:
Rua Frei Orlando, 199, 4º. andar, Sala 401, Centro, Canoas/RS. Edital: site
www.canoas.rs.gov.br.

Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

CONCORRÊNCIA 20.10.000002603-0
PROCESSO SEI 20.10.000002603-0

OBJETO: Implantação de sistema de automação e supervisão de estações de bombeamento de
águas pluviais no município de Porto Alegre.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 1.984.945,58
ORIGEM DE RECURSOS: Própria
DATA: 24/08/2020, às 8h 30min.
LOCAL: Sala de Licitações, térreo, Gerência de Licitações e Contratos, situada na Rua Dr.
Gastão Rhodes, 222, Bairro Santana.
O Edital poderá ser adquirido, a partir de 21/07/2020, diretamente no sitio
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?p_secao=235
Na retirada do Edital, deve ser informada a razão social da empresa, bem como telefones e
endereço eletrônico para comunicação de eventuais esclarecimentos e/ou erratas.

Porto Alegre, 20 de julho de 2020.
ANA MARLI GEREVINI,
Coordenação de Editais.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

CONCORRÊNCIA 20.10.000002101-1
PROCESSO SEI 20.10.000002101-1

OBJETO:Execução da prestação de serviços demanutenção e conservação de redes e equipamentos
do sistema de drenagem pluvial urbana preferencialmente na zona norte do município de Porto Alegre.
VALOR ESTIMADO PARACONTRATAÇÃO: R$ 5.753.483,54
ORIGEM DE RECURSOS: Própria
DATA: 21/08/2020, às 8h 30min.
LOCAL: Sala de Licitações, térreo, Gerência de Licitações e Contratos, situada na Rua Dr. Gastão
Rhodes, 222, Bairro Santana.
O Edital poderá ser adquirido, a partir de 21/07/2020, diretamente no sitio
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?p_secao=235
Na retirada do Edital, deve ser informada a razão social da empresa, bem como telefones e endereço
eletrônico para comunicação de eventuais esclarecimentos e/ou erratas.

Porto Alegre, 20 de julho de 2020.
ANAMARLI GEREVINI,
Coordenação de Editais.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Processo 20.18.000000103-5

O Presidente do Conselho de Administração da COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE, no
uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da Empresa e a Lei nº 13.303/2016, vem,
pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, convocar os Senhores Acionistas para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de julho de 2020, às 8h30min, em sua sede social, nesta
Capital, para, com fundamento nos termos da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020,
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I - Eleição de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração;
II - Eleição do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração;
III - Prestação de contas dos administradores, exame, discussão, votação das Demonstrações
Contábeis e destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;
IV - Exame e deliberação da proposta de aumento de capital social autorizado de R$ 330.000.000,00
(trezentos e trinta milhões de reais) para R$ 370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais);
V - Assuntos Gerais.
Em razão do estado de calamidade pública, conforme Decreto nº 20.625, de 23 de junho de 2020,
bem como, dos termos da Ordem de Serviço 11111-256, de 06 de julho de 2020, instituída pela
Companhia Carris Porto-Alegrense, informamos que a Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de
forma remota, por intermédio do aplicativo Hangouts, (Plataforma Gmail), com orientações e link de
acesso a serem disponibilizados aos Acionistas.

Porto Alegre, 20 de julho de 2020.
RUARINHO FREITAS DOS SANTOS,

Presidente do Conselho de Administração.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação

Processo SEI nº 20.18.000000103-5
O Presidente do Conselho de Administração da COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE, no
uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da Empresa e a Lei nº 13.303/2016, vem,
pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, convocar os Senhores Acionistas para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de julho de 2020, às 9h30min, em sua sede social, nesta
Capital, para, com fundamento nos termos da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020,
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I – Exame e deliberação sobre a alteração parcial do Capítulo II – Do Capital Social e Ações, artigo
5º, do Estatuto Social da Cia Carris Porto-Alegrense;
II - Assuntos Gerais.
Em razão do estado de calamidade pública, conforme Decreto nº 20.625, de 23 de junho de 2020,
bem como, dos termos da Ordem de Serviço 11111-256, de 06 de julho de 2020, instituída pela
Companhia Carris Porto-Alegrense, informamos que a Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de
forma remota, por intermédio do aplicativo Hangouts, (Plataforma Gmail), com orientações e link de
acesso a serem disponibilizados aos Acionistas.

Porto Alegre, 20 de julho de 2020.
RUARINHO FREITAS DOS SANTOS,

Presidente do Conselho de Administração.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE

CONCORRÊNCIA Nº 004/2020
OPrefeito Municipal de Entre Rios do Sul, torna público que retificou processo licitatório,
ModalidadeConcorrência nº 004/2020, para alienação de imóvel. Em função de processo
de desmembramento onde se lê 1(um) terreno urbano nº 01(um) da quadra nº 08(oito)
área superficial de 2.433,44 m², leia-se 1(um) terreno urbano nº 01-A da quadra nº 08(
oito) área superficial de 736,17 m², 1(um) terreno urbano nº 01 da quadra nº 08( oito)
área superficial de 1.697,27 m². Onde se lê matrícula 5.591/AV.18, leia-se matrícula
11.046. Será mantida a data de julgamento. Data de julgamento: 22/07/2020. Horário:
09h00min. Entre Rios do Sul-RS, 17 de julho de 2020. JAIROPAULO LEYTER - Prefeito.

SAÚDE

UPA de Pelotas 
restringe atendimento 
a partir de hoje

A partir desta segunda-feira, a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Areal, em Pelotas, passará 
atender, com exclusividade, pacientes 
adultos que apresentem sintomas de 
síndromes gripais. A determinação 
da secretaria da Saúde (SMS) é uma 
medida para, principalmente, evitar o 
chamado contágio cruzado, ou seja, o 
contato entre pessoas com sintomas 
gripais – possíveis contaminados pelo 
coronavírus – e pacientes que tenham 
outros problemas de saúde.

 Com a nova determinação, casos 
relacionados a outras patologias 
passam a ser encaminhados para o 
Pronto Socorro. Segundo a secretaria 
de saúde, Roberta Paganini, tornar o 
atendimento da UPA exclusivo para 
casos de síndromes gripais é uma 
estratégia que mantém o zoneamento 
realizado no serviço de saúde desde os 
primeiros casos de Covid-19 registra-
dos em Pelotas.

“Com o aumento no número de 
casos confirmados, queremos evitar 
a contaminação cruzada, misturar os 
pacientes, Nossa intenção é que esse 
serviço ficasse concentrado no Centro 
Covid, mas com a dificuldade em for-
mar novas equipes, resolvemos fazer 
essa reestruturação”, afirma Paganini.

Para realizar o controle dos doen-
tes que procurarem a UPA, será dis-
ponibilizado um serviço de triagem 
em frente ao prédio da unidade. A 
diretora adjunta da UPA Areal, Odi-
neia da Rosa, explica que, após esse 
primeiro diagnóstico, a pessoa passará 
por todos os protocolos determinados 
pelo Ministério da Saúde e governo do 
Estado. “O paciente será classificado 
conforme a gravidade dos sintomas, 
priorizando aqueles que apresentarem 
situações mais graves”, relata Odi-
neia, que ainda esclarece que pessoas 
socorridas pelo Samu já terão passado 
por avaliação e não precisarão ser 
submetidas à triagem.

A secre-
taria municipal de Desenvolvimento 
Turístico, Indústria e Comércio de Car-
los Barbosa desenvolveu uma cartilha 
digital em formato de e-book, que tem 
como título “Desenvolvimento Agora – 
novos rumos para o turismo em Carlos 
Barbosa”. O objetivo desta ação foi pen-
sando nas dificuldades enfrentadas pelos 
empreendimentos ligados ao setor do tu-
rismo diante do cenário que vivenciamos 
com a pandemia do coronavírus. Nela, 
são abordados assuntos que envolvem a 
atividade turística, suas perspectivas para 
a retomada e para o futuro, bem como os 
cuidados necessários para evitar a disse-
minação de doenças. De acordo com a 
secretária da pasta, Vanessa Campana, a 
intenção é “colaborar com ideias e refle-
xões neste período que para todos está 
sendo desafiador, enquanto esperamos 
que, em breve, o turismo da cidade e do 
interior esteja em plena atividade”.

 � CARLOS BARBOSA - 




