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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022

Exp. Adm. 32027/2021. Objeto: locação de imóvel situado no endereço das esquinas das
Ruas Manoel Serafim e Lindolfo Collor, centro, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, objeto das
matrículas n°s 4497, 15620, 4494, Registro de Imóveis da Comarca de Sapucaia do Sul/RS,
para abrigar as instalações das Seguintes serviços/diretorias junto a Prefeitura de Sapucaia
do Sul:- Diretoria de Habitação;- Secretaria do Trabalho,- Secretaria de Desenvolvimento
Social, - Cadastro único, - Assistência Judiciária Gratuita,- Secretaria da Cultura,- Centro
Municipal de apoio psicológico e psicopedagógico da Secretaria Municipal de Educação,-
Conselho Tutelar,- Farmácia Municipal,- Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde e-

Regulação da Saúde.Empresa Vencedora: F. KOPSELL E CIA LTDA, Inscrita no CNPJ nº.
89.726.905/0001-57.O valor do aluguel mensal é de R$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil
reais), perfazendo o valor total anual de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais)
anual.

ANTONIO CARLOS DE BARROS VIEIRA
Diretor de Compras e Licitações

VOLMIR RODRIGUES
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 17/2022

O Município de Sapucaia do Sul TORNA PÚBLICO para conhecimento dos
interessados, que realizará o Pregão Eletrônico registro de preços na data e horário que
seguem: Dia 06/04/2022 às 14h00min. Objeto: Registro de preços de medicamentos
essenciais (remume) para a Assistência Farmacêutica Municipal. O Edital de Licitação estará
à disposição dos interessados, nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.sapucaiadosul.rs.gov.br/categoria/pregao-eletronico/ e
www.portaldecompraspublicas.com.br.portaldecompraspublicas.com. br.

VOLMIR RODRIGUES
Prefeito

ANTONIO CARLOS DE BARROS VIEIRA
Diretor de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022

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, a RETIFICAÇÃO I do edital do processo de licitação na modalidade PREG ÃO
PRESENCIAL Nº 3/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de
empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final
dos resíduos da classe I, oriundos dos serviços de saúde (Grupo A, B e E), resíduos perfuro
- cortante e medicamentos vencidos, dos Postos de Saúde e da Unidade Básica de Saúde
da rede pública municipal, LEIA-SE: planilha de custos e o item qualificação técnica letras
d, e, f, n, o , ALTERA-SE: planilha de custos e as letras d, e, f, n, o. Data da abertura será
no dia 13 de abril de 2022 às 08 hs 30 min, 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, 23 de março de 2022.
NILTON DEBASTIANI

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

O Município de Sarandi - RS através do Prefeito Municipal, torna público que se
realizar-se-á o Processo licitatório Nº 64/2022, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,
contratação de Empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia
em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para a construção
de 10 (dez) casas de madeiras com área de 42,31m² para o município de Sarandi/RS. A
data da abertura será no dia 20 de abril de 2022 às 08hs30min. A cópia do edital, e seus
anexos estão disponíveis no site do município de Sarandi RS, http://www.sarandi.rs.gov.br
e na sede da Prefeitura Municipal, sita na Praça Presidente Vargas, S N, Centro, Sarandi RS,
CEP: 99560 000 Telefone: (54).3361.5637.

Sarandi, 24 de março de 2022.
NILTON DEBASTIANI

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2022

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 nº 50/2022, do
tipo menor preço por item, cujo objeto é o TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é
o Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa(s) para serviços de
horas mecânicas, elétricas e serviço solda para os veículos e maquinas da frota do
município de Sarandi/RS, data da abertura será no dia 18 de abril de 2022 às 08 hs 30min,
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, 24 de março de 2022.
NILTON DEBASTIANI

Prefeito

AVISO DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N° 51/2022

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° 051/2022, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro de Preço para a futura e
eventual locação de geradores de diversas capacidades KVA para diversos eventos
do Municipais do município de Sarandi/RS, data da abertura será no dia 07 de abril
de 2022 às 14 hs, 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, 24 de março de 2022.
NILTON DEBASTIANI

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022

O Município de Sarandi - RS através do Prefeito Municipal, torna público que no
dia 13 de abril de 2022 às 8:30 hrs, realizar-se-á o Processo licitatório N 063-2022, tipo
menor preço global, para a contratação de empresa especializada na implantação/
interligação em regime de comodato de rede e internet através de cabo de fibra óptica
para as secretarias, municipais. a cópia do edital, e seus anexos estão disponíveis no site
do município de Sarandi rs, http://www.sarandi.rs.gov.br e na sede da Prefeitura
Municipal, sita na Praça Presidente Vargas, S N, Centro, Sarandi RS, CEP: 99560 000
Telefone: (54).3361.5637.

Sarandi, 23 de março de 2022.
NILTON DEBASTIANI

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - SRP

O Município de Terra de Areia, através de seu Prefeito, torna público, que fará
realizará através da plataforma eletrônica http: www.bllcompras.org.br (Bolsa de Licitações
do Brasil - BLL) certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022, Processo
Licitatório nº 084/2022, cujo objeto consiste na aquisição de gêneros alimentícios a fim de
atender as necessidades das secretarias municipais, conforme especificações junto ao
Edital convocatório e anexos, declara aberta o acolhimento das propostas comerciais até às
08h30min do dia 06/04/2022, início da sessão na mesma data a partir das 09h30min.
Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.org.br
ou pelo site www.terradeareia.rs.gov.br com Sede em Terra de Areia, sito Rua Laurindo
Peroni, nº 4010, fone (51) 3666-1285.

ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS
AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O município de Três Cachoeiras - RS torna público a Alteração da licitação.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar em
diversas localidades do Município. Data abertura: 12/04/2022, horário e local: às 15h no
setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do edital e demais informações poderão
ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura no horário de expediente das 8h às
11h30min e das 13h30min às 17h, no site www.trescachoeiras.rs.gov.br ou pelo telefone
(51) 3667 1155.

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS

PREGÃO PRESENCIAL 11/2022 - Abertura as 09h do dia 08/04/2022. Objeto:
Aquisição de Combustível S10 para o Município de Tunas, conforme exigência do edital.

PREGÃO PRESENCIAL 12/2022 - Abertura as 14h do dia 08/04/2022. Objeto:
Aquisição de brita para o Município de Tunas, conforme exigência do edital.

Os editais poderão ser obtidos na integra junto a Prefeitura Municipal, sito a
rua Carolina Schmitt, nº 388, neste Município

PAULO HENRIQUE REUTER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
AVISO DE ANULAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2022

O Prefeito Municipal de Viamao comunica a ANULACAO do procedimento
licitatorio supramencionado, Edital 314/2022, para locacao de ativos precedida da
concessao do direito real de uso das areas para a execucao das obras de construcao do
paco municipal de viamao, em cumprimento de decisao do TCE/RS, .

Viamao, 23 de março de 2022.
VALDIR BONATTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

O Prefeito Municipal de Viamao comunica que sera realizada concorrencia
publica para contratacao de empresa para construcao da unidade de saude recanto da
lagoa, que ocorrera dia 25/04/2022, as 14h, conforme edital 270/2022, a disposicao no
portal da transparencia no site www.viamao.rs.gov.br

Viamao, 24 de marco de 2022.
VALDIR BONATTO

AVISO DE LICITACAO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2022

O Prefeito Municipal de Viamao comunica que sera realizada concorrência
pública para contratacao de empresa para construcao da unidade de saude parque
farroupilha, que ocorrera dia 25/04/2022, as 10h, conforme edital 269/2022, a disposicao
no portal da transparencia no site www.viamao.rs.gov.br

Viamao, 24 de marco de 2022.
VALDIR BONATTO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO Nº 18/2022

O Prefeito de Viamao comunica que sera realizado Pregao Eletronico para
aquisicao de duas retroescavadeiras para uso da smosp, que ocorrera dia 07/04/2022, as
14h02min, conforme Edital 323/2022, a disposicao no site
www.pregaoonlinebanrisul.com.br

Viamao, 24 de marco de 2022.
VALDIR BONATTO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO RP Nº 22/2022

O Prefeito de Viamao comunica que sera realizado Pregao Eletronico RP para
aquisicao de equipamentos eletronicos (computadores desktop, notebooks, smarthphones,
impressoras multifuncionais e headsets), para atender as necessidades da secretaria
municipal de saude, que ocorrera dia 08/04/2022, as 14h02min, conforme Edital 328/2022,
a disposicao no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br

Viamao, 24 de marco de 2022.
VALDIR BONATTO


