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na sede da Prefeitura Municipal, sita na praça Presidente Vargas, S/N, Centro, Sarandi
- RS, CEP: 99560-000 - Telefone: (54).3361.5600 ou no site no site
www.sarandi.rs.gov.br

Sarandi, 2 de dezembro de 2021.
WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Prefeito
em Exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4

A Prefeitura Municipal de Sarandi RS através da Comissão de Licitação, torna
público, que se encontra na entrada do prédio da prefeitura, Praça Presidente Vargas,
centro, o edital do processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA
004/2021, TIPO MELHOR OFERTA, cujo objeto é a CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA
CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DO TIPO MELHOR OFERTA, DE IMÓVEL DO
MUNICÍPIO DE SARANDI/RS, data da abertura será no dia 11 de janeiro de 2022 às
08h30min, a cópia do edital e seus anexos estão disponíveis na sede da Prefeitura
Municipal, sita na praça Presidente Vargas, S/N, Centro, Sarandi - RS, CEP: 99560-000 -
Telefone: (54).3361.5600 ou no site no site www.sarandi.rs.gov.br

Sarandi, 1º de dezembro de 2021.
WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Prefeito
em Exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126

A Prefeitura Municipal de Sarandi RS através da Comissão de Licitação, torna
público, que se encontra na entrada do prédio da prefeitura, Praça Presidente Vargas, centro,
o edital do processo de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 126/2021, do tipo menor
preço por item, cujo objeto é Registro de Preço para a futura e eventual aquisição de
mobiliários projetados para o Centro de referência de Assistência Social - CRAS do município de
Sarandi /RS, data da abertura será no dia 16 de dezembro de 2021, as 08hs30min, a cópia do
edital e seus anexos estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, sita na praça Presidente
Vargas, S/N, Centro, Sarandi - RS, CEP: 99560-000 - Telefone: (54).3361.5600 ou no site no site
www.sarandi.rs.gov.br

Sarandi, 1º de dezembro de 2021.
WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Prefeito
em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125

A Prefeitura Municipal de Sarandi RS através da Comissão de Licitação, torna
público, que se encontra na entrada do prédio da prefeitura, Praça Presidente Vargas,
centro, o edital do processo de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 125/2021, do
tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de Preço para a futura e eventual
contratação de empresa especializada em drenagem, desobstrução de tubulações, serviço
com caminhão sucção/aspersão, transporte e tratamento dos resíduos para as secretarias
da municipalidade de Sarandi/RS, data da abertura será no dia 15 de dezembro de 2021 às
08 hs30min, a cópia do edital e seus anexos estão disponíveis na sede da Prefeitura
Municipal, sita na praça Presidente Vargas, S/N, Centro, Sarandi - RS, CEP: 99560-000 -
Telefone: (54).3361.5600 ou no site no site www.sarandi.rs.gov.br

Sarandi, 1º de dezembro de 2021.
WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

Prefeito
em exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 4/2021

O Município de Terra de Areia - RS torna público que fará realizar a seguinte
licitação na modalidade concorrência nº 004/2021. Objeto: Contratação de empresa
especializada ou consórcio, em regime de empreitada global, com fornecimento de
material e mão-de-obra, objetivando a execução de infraestrutura de pavimentação
asfáltica e drenagem, do trecho 01 da estrada Municipal Eudócio Fernandes da Costa -
Estrada de Cornélios, entre o asfalto existente e o acesso ao CTG, com área total de
14.491,75 m², no âmbito do convênio DAER nº AJ/CN/003/21 FPE 2.198/2021. Data
abertura: 05/01/2022, horário e local: às 10h00min, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal.

Cópias do edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de
licitações da prefeitura no horário de expediente, ou pelo telefone (51) 3666-1285 e e-
mail: licitacoes@terradeareia.rs.gov.br

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021

O Município de Três Palmeiras, torna público para conhecimento dos
interessados que estará recebendo propostas até no dia 15.12.2021, até as 10:30 horas
para "aquisição de retroescavadeira nova, 4x4 referente ao CONTRATO FINISA nº 0558410-
72". Informações e cópia do Edital em horário normal de expediente.

Três Palmeiras, 2 de dezembro de 2021.
CLAUMIR CESAR DE OLIVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n° 665/2021-Tomada de Preços n° 12/2021
Contrato n° 179/2021
Contratante: Município de Triunfo/RS - Contratada: Upper Engenharia Eireli - ME
Objeto do contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços com aplicação
de material para calçamento da Rua Pedro Queiroz Ramos, trecho da Rua Dom Pedro
II até a Rua Fredolino Schwarzbach, conforme especificado no edital acima mencionado
e em seus anexos.
Prazo de vigência: O contrato entrará em vigor a contar da emissão da ordem de
serviço e vigerá pelo prazo de 6 (seis) meses.
Valor total: A contratante pagará a contratada o valor total global de R$ 548.190,00
(quinhentos e quarenta e oito mil, cento e noventa reais), pela execução integral do
objeto deste contrato.

EXTRATO DE DE CONTRATO

Processo n° 673/2021 -Tomada de Preços n° 13/2021
Contrato n° 181/2021 - Contratante: Município de Triunfo/RS - Contratada: Upper
Engenharia Eireli - ME
Objeto do contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços com aplicação de
material para calçamento da Rua Juarez Tadeu Franco, conforme especificado no edital
acima mencionado e em seus anexos.
Prazo de vigência: O contrato entrará em vigor a contar da emissão da ordem de serviço
e vigerá pelo prazo de 4 (quatro) meses.
Valor total: A contratante pagará a contratada o valor total global de R$ 249.595,00
(duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais), pela execução
integral do objeto deste contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021

Torna público, que no dia 22/12/2021, às 8:30h, procederá a abertura da
licitação, tipo Menor Preço Global, para execução de recuperação da Estrada Corredor dos
Viannas e Estrada Corredor das Tropas, na localidade do Abacatu, sendo 40.500 m² de
serviços de escarificação e 53.040 m² de serviços de empedramento, em regime de
empreitada global, com recursos do Contrato de Repasse nº 908.165/2020. O Edital
completo está disponível no site: www.tupancireta.rs.gov.br. Maiores informações pelo
telefone (55) 3272-2433 ou pelo e-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br.

GUSTAVO HERTER TERRA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 1/2021

Proc. Adm.429/2021 - Objeto: Cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha
dos servidores públicos do município com exclusividade, pelo período de 60 (sessenta)
meses. Data: 05/01/2022, às 8:30h, na Prefeitura. Edital: www.unistalda.rs.gov.br.
Informações: licitacao@unistalda.rs.gov.br ou (55) 3611-5108/5111

JOSÉ GILNEI MANARA MANZONI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONCORRÊNCIA Nº 7/2021
Vencedora Tiane Maria Rizzon, lote 05. Valor R$ 4.398.999,99.
CONCORRÊNCIA Nº 8/2021
Vencedor Construções e Pavimentações LLA Ltda, item 1.1.1, valor R$

306.342,44 e item 1.1.2, valor R$ 390.896,58. Abrem-se os prazos legais de recurso dos
respectivos certames.

Íntegra dos editais e atas www.vacaria.rs.gov.br , fone: 54 3231 6410.

AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021

O MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES, RS, torna público, para o conhecimento dos
interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico cujo
objeto é registro de preços de computadores desktop. A abertura das propostas será no
dia 17/12/2021, às 10 horas.

Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site
ww.venancioaires.rs.gov.br, ou pelo fone (51) 2183-0299.

Em 2 de dezembro de 2021.
JARBAS DANIEL DA ROSA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 41/2021

O Prefeito Municipal de Viamao comunica que sera realizada concorrencia
publica para servicos de pavimentacao de blocos de concreto em ruas do bairro santo
onofre, que ocorrera dia 03/01/2022, as 14h, conforme Edital 259/2021, a disposicao no
portal da transparencia no site www.viamao.rs.gov.br

Viamao, 2 de dezembro de 2021.
VALDIR BONATTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 42/2021

O Prefeito Municipal de Viamao comunica que sera realizada concorrencia
publica para servico de pavimentacao de blocos em diversas ruas integrando os bairros
augusta, querencia, sao lucas, sao tome, santa isabel e santo onofre, que ocorrera dia
04/01/2022, as 14h, conforme Edital 260/2021, a disposicao no portal da transparencia no
site www.viamao.rs.gov.br

Viamao, 2 de dezembro de 2021.
VALDIR BONATTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 40/2021

O Prefeito Municipal de Viamao comunica que sera realizada concorrencia

publica para servicos de pavimentacao e capeamento de diversas ruas integrando os

bairros centro, fiuza, krahe, querencia e taruma, que ocorrera dia 03/01/2022, as 10h,

conforme Edital 255/2021, a disposicao no portal da transparencia no site

www.viamao.rs.gov.br

Viamao, 2 de dezembro de 2021.

VALDIR BONATTO


