
520 e 21 de abril de 2021terça e quarta-feira

Desligamentos Programados
Viamao

PES 1525-2021
Data: 23/04/2021. Horário: 13h às 19h.
Bairro: Tarumã.
Ruas e Avenidas: Cecilia Meireles, 48 ao 207. Mal Jose Diogo dos Reis, 33 ao
233. Dona Luiza, 2 ao 73. Joao Carlos Viale Dias, 1774 ao 1937. Est RS Cento
e Dezoito, 2266 ao 2380.
Motivo: Recondutoramento de Rede; Substituição de Poste(s).

Desligamentos Programados
Porto Alegre

PES 1583-2021
Data: 24/04/2021. Horário: 08h30 às 13h30.
Bairro: Rio Branco.
Ruas e Avenidas: Av Protasio Alves, 46 ao 214.
Motivo: Substituição de Estruturas.

Desligamentos Programados
Porto Alegre

PES 1587-2021
Data: 24/04/2021. Horário: 09h às 13h.
Bairro: São João; Moinhos de Vento.
Ruas eAvenidas:Carlos Von Koseritz, 1317 ao 1391. Carlos Von Koseritz, 1294
ao 1400. Marques do Pombal, 1627.
Motivo: Substituição de Estruturas; Substituição de Poste(s).

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUÍ – CAPITAL NACIONAL DO ARROZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
Omunicípio de Cachoeira do Sul-RS torna público que realizará as seguintes licitações:
Pregão Eletrônico 16/2021, Processo 4318/2021, Registro de Preço de luvas de látex
para procedimento. Início da Sessão: 03/05/2021 às 9h00min; Pregão Eletrônico 17/2021,
Processo 5562/2021, Registro de Preço de rações para os animais do CEMPRA. Início
da sessão: 03/05/2021 às 14h00min; Pregão Eletrônico 18/2021, Processo 6458/2021,
aquisição de pneus. Início da sessão: 04/05/2021 às 9h00min. Os editais estão
disponíveis nos sites www.cachoeiradosul.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.
br e na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras, Rua Moron
nº 1.013, fone: 0 (xx) 51 3724 6052, em horário de expediente. Cachoeira do Sul, 16
de abril de 2021.Valor da publicação R$ 100,00. Léo Ricardo da Silva Zahn. Secretário
Municipal de Administração.

MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS
PREGÃO PRESENCIAL 22-06/2021 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO,
SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DOS PROJETOS VIDA DO
MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS. A sessão pública ocorrerá no dia 07/05/2021, às 09h00, no salão
de eventos da Prefeitura Municipal de Lajeado/RS, Rua Cel. Júlio May, 242, Bairro Centro,
Lajeado/RS. O edital e seus anexos podem ser obtidos através do portalwww.lajeado.rs.gov.br,
ou poderão ser solicitados pelo e-mail procuradoria.licitacao@lajeado.rs.gov.br. Lajeado/RS,
19 de abril de 2021 – Natanael Zanatta – Coordenador Especial de Governo.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 336/2021
O Prefeito Municipal de Canguçu, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
que determina a Lei n° 8.666/93, torna público a DL n° 336/2021, que trata daAquisição
de Materiais de Proteção e Segurança – Luvas Desc. a ser utilizados pelos profissionais
da área da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento do COVID-19, com
a empresa I.R. NEUTZLING & CIA LTDA CNPJ: 94.120.821/0001-05 no valor total de
R$ 35.970,00 com base no artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.

Canguçu, 20 de Abril de 2021.
Marcus Vinicius Muller Pegoraro

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 – OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de pneus, câmaras de ar. Abertura das Propostas: 05/05/21 às 9h00min. Informações pelo telefone
(55) 3331-8219 ou nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.ijui.rs.gov.br, no link
“Licitações – Pregão Eletrônico”.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 – OBJETO: Aquisição de câmaras de refrigeração. Abertura
das Propostas: 10/05/21 às 09:00. Informações pelo telefone (55) 3331-8219 ou nos sites www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Pregão Eletrônico”.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 22/2021 –OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
testes rápidos para Covid-19. NOVADATAdeAbertura das Propostas: 06/05/21 às 09:00. Informações
pelo telefone (55) 3331-8219 ou nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.ijui.rs.gov.br,
no link “Licitações – Pregão Eletrônico”.

Ijuí/RS, 19 de abril de 2021.

Andrei Cossetin Sczmanski
Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES PÚBLICOS DOMUNICÍPIO DE IJUÍ - PREVIJUÍ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃOPRESENCIALNº 01/2021 –OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de custódia qualificada de ativos. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Ijuí (PREVIJUÍ) torna público oADIAMENTOSINEDIE do processo em epígrafe. Um novo
edital será publicado em momento oportuno. Informações pelo telefone (55) 3333-4326.

Ijuí/RS, 19 de abril de 2021.

Clair Terezinha Bao
Diretora Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

AVISO DE INTIMAÇÃO
O Município de Ijuí – Poder Executivo INTIMA o representante legal da empresa SÉRGIO LEMES &
FILHOS, CNPJ 02.584.593/0001-06, com sede na Rua Amadeu Weimann, 179, Bairro Salgado Filho,
Santa Maria, Rio Grande do Sul, para que compareça na Secretaria Municipal de Administração, em
até 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, a fim de obter ciência a respeito da decisão
do Processo Administrativo Especial nº 02/2020. Após este prazo, a empresa decairá do direito de
interposição de recurso. Ijuí/RS, 19 de abril de 2021. Andrei Cossetin Sczmanski - Prefeito

ABERTURA DE PREGÃO
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE, através da Gerência
de Licitações e Contratos, torna pública a abertura da licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO 174/2021 – PROCESSO 21.10.000000196-2 – contratação de Prestação de
serviços, fornecimento e reposição de peças originais para conservação e manutenção geral,
compreendendo serviços de mecânica, eletricidade, reforma, chapeação e pintura em caminhões,
caminhonetas e caminhonetes da marca FORD, de propriedade do DMAE.
ORIGEM DE RECURSOS: Própria.
ABERTURA: Será às 8h30 horas do dia 06 de maio de 2021.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Informações através do endereço eletrônico licitacoes@dmae.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 20 de abril de 2021.
ANA MARLI GEREVINI,
Coordenadora de Editais.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

ABERTURA DE CONCORRÊNCIA
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:
CONCORRÊNCIA 002/2021 - PROCESSO 20.0.000090374-5: Contratação de empresa para a
execução de reforma da Unidade Pediátrica, localizada no 2° Pavimento do Bloco Principal, Ala Central
do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre apresentadas nas especificações técnicas, memoriais
descritivos, plantas e orçamento anexos a este Edital.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: será às 14h do dia 24 de maio de 2021, na Diretoria de Licitações
e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, localizada na Rua Siqueira Campos,
1300, 3º andar, sala 301, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
O Edital e seus Anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br/smf, no
menu “Licitações e Contratos”, submenu “Licitações”, modalidade “Concorrências”.

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO,
Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.

ERRATA DE EDITAL
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 ERRATA ao Edital da TOMADA DE PREÇOS 005/2021 – PROCESSO 21.0.000002259-1,
para Contratação de empresa para a execução de REFORMA DO QUINTO ANDAR DO CENTRO DE
SAÚDE SANTA MARTA, situado na Rua Capitão Montanha, 27, Bairro Centro Histórico, da Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Alegre, apresentadas nas especificações técnicas, memoriais descritivos,
plantas e orçamento anexos a este Edital, que passam a ter alterados os seguintes itens do Anexo VI -
Minuta de Contrato:
8.5 - Será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato, quando a
CONTRATADA:
a) prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem autorização prévia e
expressa do Município;
c) executar os serviços em desacordo com o projeto, Normas Técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;
d) desatender às determinações da fiscalização;
e) cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;
f) não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua
proposta dentro do prazo de validade;
g) ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;
h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;
i) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má-fé, venha causar danos ao à Administração ou a terceiros, independente da obrigação da
CONTRATADA em reparar os danos causados.
8.6 - A aplicação das sanções referidas nos itens 8.3 e 8.5 levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator e o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
8.6.1 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.
As demais disposições permanecem inalteradas.
A publicação desta errata está disponível no endereço eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br/smf, no
menu “Licitações e Contratos”, submenu “Licitações”, modalidade "Tomadas de Preços".

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO,
Diretora de Licitações e Contratos/SMAP

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 140/2021 – PROCESSO 21.0.000031167-4, Aquisição de Medicamentos
Humanos, para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificado em EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: às 09h do dia 04 de maio de 2021, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO,
Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO

O Município de Progresso/RS, torna público a realização da seguinte licitação:
>>PREGÃOPRESENCIALNº 10/2021, do tipomenor preço, com abertura no dia 03/05/2021, às 14:00
horas, tendo como objeto registro de preços para eventual e futura aquisição de Tubos de Concreto
para o Município de Progresso – RS.
O edital encontra-se à disposição dos interessados na internet, no site www.progresso.rs.gov.br ou
diretamente na Prefeitura junto ao setor de licitações. Maiores informações na Prefeitura, pelo fone
51 3788-1122.

Progresso, RS, em 19 de abril de 2021.

Paulo Gilberto Schmitt
Prefeito Municipal

CORONAVÍRUS

Hospital viabiliza 
visitas a pacientes 
Covid em Erechim

A Fundação Hospitalar Santa Tere-
zinha de Erechim, com o objetivo de 
humanizar e aproximar pacientes com 
Covid-19 e seus familiares, deu início 
na semana passada às visitas huma-
nizadas na Casa de Saúde. As visitas 
ocorrem quinta-feira à tarde para UTI 
Covid e sexta-feira à tarde para ala clíni-
ca Covid. É permitida somente a entrada 
de um familiar por paciente, sendo que 
os familiares entram em momentos 
distintos para que não haja aglomera-
ção durante a visita. A orientação aos 
familiares é repassada pelos médicos do 
hospital que trabalham diretamente com 
pacientes diagnosticados com Covid.

Não existe um protocolo único 
sobre visitas a pacientes com Covid-19 
no país. O Ministério da Saúde diz que 
cada serviço de saúde tem autonomia 
para orientações específicas, de acordo 
com a comissão de controle de infecção 
hospitalar. Conforme explica o diretor 
Executivo do Santa Terezinha, Rafael 
Ayub, foi disponibilizado um dia por 
semana para que as visitas ocorram. “O 
familiar que vem visitar é devidamente 
orientado quanto aos cuidados, recebe 
todos os equipamentos de proteção 
individual adequados a visita, primando 
pelo cuidado com a vida do paciente, 
bem como com a vida do familiar. Isso 
foi feito buscando acalentar às famílias 
e os pacientes nesse momento tão 
delicado e difícil de ser enfrentado”, 
explica Ayub.

O diretor afirma que, como as inter-
nações de pessoas infectadas por Covid 
costumam ser longas e também solitá-
rias, tanto para os pacientes quanto para 
a família, foi criada essa forma de visita-
ção. “As pessoas usam máscara, gorro, 
o capote, que é o avental descartável, a 
luva. O hospital absorve essa questão 
da paramentação e tem uma orientação 
antes do familiar entrar. Esperamos, 
com isso, trazer mais conforto para os 
pacientes e para os familiares”, conclui 
o diretor do Hospital Santa Terezinha.

Em mais uma análise 
dos dados coletados pela Vigilância 
Epidemiológica da secretaria municipal 
da Saúde, o Observatório de Segurança 
Pública da prefeitura de Pelotas di-
vulgou um novo levantamento sobre 
a incidência de casos positivos para 
coronavírus na cidade. De acordo com 
a análise, 64,9% dos positivos moram 
nas Três Vendas, no Fragata e no Areal. 
O bairro localizado na zona norte do 
município registra 23,6% dos casos de 
infectados pelo vírus, com uma pequena 
redução de 0,1% em relação a semana 
anterior. No Fragata vivem 22,5% dos 
positivos para a infecção e no Areal 
estão 18,8% dos casos – nas duas regiões 
administrativas, os índices não tiveram 
alteração se comparados ao último estu-
do do Observatório. As pessoas que não 
informaram o endereço de residência 
em Pelotas compreendem 2,5% dos 
atingidos pelo coronavírus.

 � PELOTAS - 


