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LAZER

Shopping de Passo 
Fundo terá ponto 
para troca de 
figurinhas da Copa

A Copa do Mundo inicia em 20 
de novembro, mas no Passo Fundo 
Shopping o clima da disputa já come-
çou: a partir da quinta-feira (01), os 
apaixonados por futebol encontram um 
espaço personalizado na Livraria Delta 
para a troca de figurinhas do álbum da 
competição. A ideia é para confrater-
nizar, fazer novos amigos, encontrar 
as figurinhas mais raras e também se 
divertir, inclusive com palpites para os 
jogos da Copa. 

Quem quiser aproveitar o momento 
de troca-troca poderá visitar o espaço 
todas as quintas-feiras após às 19h.

Silvana Rovani, proprietária da 
livraria, destaca que já foram vendidos 
mais de 1 milhão de envelopes com um 
total de 5 milhões de figurinhas desde o 
início da venda do álbum, em meados 
de agosto, confirmando o fenômeno 
que já conquistou todas as idades. “Nós 
tínhamos certeza que esse seria um 
grande evento, e é interessante pois já 
está movimentando bastante a livraria. 
Além disso, a cereja do bolo desse tro-
ca-troca será a experiência que a família 
vai levar, pois vejo que é uma conexão 
muito forte entre todos que participam”, 
explica ela.

 Até a Copa do Mundo, o Passo Fun-
do Shopping também deve promover 
uma série de atividades culturais e até 
mesmo temáticas para a torcida pela 
Seleção Brasileira. Danielle Batezini, 
gerente de marketing do empreendi-
mento, adianta que o troca-troca de 
figurinhas é apenas o pontapé inicial. “A 
Copa movimenta a paixão de todos nós, 
e o álbum tem sido uma prova disso, to-
dos querem a melhor figurinha, e agora 
podem aproveitar para trocar aqui. Até 
novembro ainda temos muitas ações 
para todos aproveitarem”, diz.

O município de 
Erechim contratou mais do que demi-
tiu no mês de julho, ficando com saldo 
positivo, criando mais 339 novos pos-
tos de trabalho formal, com carteira 
assinada, segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (CAGED), O desempenho geral 
do mês de julho foi positivo, foram 
abertas 339 vagas, o destaque ficou 
por conta da indústria com a criação 
de 273 postos de trabalho formal, 
seguido de serviços, comércio e do 
setor agropecuário.

 � ERECHIM - 

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que as
Concorrências n° 04/2022, n° 05/2022, n° 06/2022 e n° 07/2022, referentes à execução de obras com
recursos financeiros do Contrato de Financiamento n° 0602290-68/FINISA, e a Tomada de Preços nº
06/2021, referente a execução de obra com recurso financeiro do Convênio SINCONV nº 882020/2018/
MDR, foram REVOGADAS por razões de interesse público, com fundamento no art. 49, caput, da
Lei Federal 8.666/1993, conforme justificativa e decisão administrativa anexadas aos processos n°
20949/2022, n° 19289/2022, n° 19763/2022, n. 19619/2022 e nº 2112/2021.
OBS: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, ramal 283.

Santa Rosa, 31 de agosto de 2022.
Cláudio Franke

Secretário de Planejamento e Habitação

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
O município de Cachoeira do Sul-RS torna público que realizará as seguintes licitações:
Pregão Eletrônico 115/2022, Processo 9399/2022 – Contratação de empresa para prestação
de serviço de vigilância noturna. Início da sessão: 14/09/2022 às 9h00min. Pregão Eletrônico
116/2022, Processo 13211/2022 – Aquisição de kits acadêmicos para odontologia. Início da
sessão: 14/09/2022 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, RuaMoron, nº 1013, fone: 51 3724 6054, em horário de expediente.
Cachoeira do Sul, 30 de agosto de 2022. Valor da publicação R$ 80,00.Léo Ricardo da Silva
Zahn. Secretário Municipal de Administração.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

O Prefeito Municipal de Vila Maria-RS, comunica a todos os interessados que no dia 13 de setembro
de 2022 ás 13:30 horas estará recebendo propostas para contratação de empresa especializada para
serviços de reparos e pintura na Unidade Básica de Saúde central de acordo com o Pregão 025/2022.
Cópia do Edital no site www.vilamaria.rs.gov.br

Vila Maria, 30 de agosto de 2022.
MAICO SERAFINI BETTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

O Prefeito Municipal de Vila Maria-RS, comunica a todos os interessados que no dia 15 de setembro
de 2022 às 08h e 30min estará recebendo propostas para construção de galerias pluviais com tubos
de concreto e cabeceira de ponte, de acordo com a Tomada de Preços 007/2022. Cópia do Edital no
site www.vilamaria.rs.gov.br

Vila Maria, 30 de agosto de 2022.
MAICO SERAFINI BETTO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Charqueadas

O Município de Charqueadas torna público a realização de licitação na
Modalidade: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 24/2022 tipo menor
preço, para compra de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal da
Saúde, por 12 (doze) meses. O credenciamento e a sessão serão realizados
no site www.pregaobanrisul.com.br no dia 15/09/2022, as 10h - itens 01 ao 20,
as 14h - Itens 21 ao 40; no dia 21/09/2022, as 10h - Itens 41 ao 60 e as 14h
- Itens 61 ao 80; no dia 23/09/2022, as 10h - Itens 81 ao 100, as 14h - Itens
101 ao 120; no dia 27/09/2022, as 10h - Itens 121 ao 140, as 14h - Itens 141
ao 160; no dia 29/09/2022, as 10h - Itens 161 ao 180, as 14h - Itens 181 ao
197, devendo as propostas serem apresentadas no site indicado até às 9h
do dia 14/09/2022. Credenciamento e Cópias do edital poderão ser obtidos
no site www.pregaobanrisul.com.br ou em link no site www.charqueadas.
rs.gov.br. Charqueadas, 31 de Agosto de 2022. Ricardo Machado Vargas -
Prefeito Municipal.

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
PUBLICAÇÃOdoEdital de PregãoEletrônico nº 056/2022. Objeto:Registro
de preços com validade de 12 meses para aquisição de cestas básicas para
o CRAS. Motivo: alteração da data do certame. Sessão de lances: 13h do
dia 13/09/2022. Edital de Pregão Eletrônico nº 057/2022. Objeto: Registro
de preços com validade de 12 meses para aquisição de impressoras para as
escolasmunicipais.Motivo: alteração da data do certame.Sessão de lances:
15h do dia 13/09/2022. Editais disponíveis em: Sede da Prefeitura Municipal,
sito àAv. João Correa, 380, e no site www.trescoroas.rs.gov.br. Informações:
(51) 3546-7800. Três Coroas, 31 de agosto de 2022.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
CENTRAL DE LICITAÇÕES - CENLIC

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIAn.º 276-2022. Abertura: 30 de setembro de 2022, às
9h. Objeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução
de instalação de toldos novos e substituição de lonas em toldos existentes emUnidades
Básicas de Saúde do Município. O edital está disponível na Central de Licitações -
CENLIC ou no site www.caxias.rs.gov.br. Mais informações pelo fone (54) 3218-6000.
Caxias do Sul, 30 de agosto de 2022.

Daniela Viviane Gomes Reis
Secretária de Recursos Humanos e Logística

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
A PMC torna público o processo licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO 204/2022
Contratação de empresa para prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar, para
a UPA Francisco de Medeiros, conforme edital e anexos. Disputa: 13 de setembro de
2022 às 10h. O edital está disponível nos sites http://gov.br/compras, UASG 988561, e
cachoeirinha.atende.net. Inf. (51) 3041-7166.

CRISTIAN WASEM – Prefeito Interino

Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

AVISO DE ANULAÇÃO
Processo Licitatório nº 126/2022
Pregão Presencial nº 28/2022

O Município de FREDERICO WESTPHALEN, comunica a ANULAÇÃO do Processo
Licitatório 126/2022, Pregão Presencial nº 28/2022, o qual visa a contratação de
empresa para à prestação de Serviços em Saúde de assistência médico-hospitalar,
ambulatorial, laboratorial e de diagnósticos aos servidores públicos municipais de
FredericoWestphalen e seus dependentes. Demais Informações poderão ser adquiridos
na Secretaria Municipal da Fazenda, nos horários de expediente ou pelo fone (55)3744-
5050, ou através do site www.fredericowestphalen-rs.com.br.

FREDERICO WESTPHALEN - RS, 30 de agosto de 2022.

JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
Município de Campo Bom

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2022. A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS torna público
aos interessados que o Edital em epígrafe, qual seja contratação de clínica ou hospital veterinário para realização de esterilizações
cirúrgicas, teve sua data de abertura alterada para o dia 13 de setembro de 2022, às 13h30min. O Edital está disponível em nossa página
na Internet, no endereço eletrônico www.campobom.rs.gov.br, naAba LICITAÇÕES e diretamente no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Campo Bom, 30 de agosto de 2022. LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Bagé/RS torna público as licitações::
PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022 - REPUBLICAÇÃO - Insumos de Asfalto para a Usina
de Asfalto do Município de Bagé-RS-SEINFRA - ARP. Recebimento das propostas até o dia
13/09/2022, às 08h15min no site www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 09h30min
do dia 13/09/2022 no mesmo site.
PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de comunicação de dados com serviço de Anti-Ddos para interconexão da rede
do centro administrativo da Prefeitura de Bagé à rede mundial de computadores (internet).
Recebimento das propostas até o dia 15/09/2022, às 08h15min no site www.pregaobanrisul.
com.br. Sessão de lances às 09h30min do dia 15/09/2022 no mesmo site.
PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022 - Materiais de higiene pessoal para serem utilizados pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direito do Idoso, através da Proteção
Social Especial - ARP. Recebimento das propostas até o dia 13/09/2022, às 08h15min no site
www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 09h30min do dia 13/09/2022 nomesmo site.
PREGÃOELETRÔNICO 0081/2022 - Brita graduada e rachão derivados de Rocha de Granito,
Basalto ou Quartzito -SEINFRA - ARP. Recebimento das propostas até o dia 14/09/2022,
às 08h15min no site www.pregaobanrisul.com.br. Sessão de lances às 09h30min do dia
14/09/2022 nomesmo site. Editais disponíveis no site www.bage.rs.gov.br. Informações: e-mail
licitacoes@bage.rs.gov.br das 8h às 14h.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, RS
A Prefeitura Municipal de Selbach/RS torna público que estará realizando o seguinte
processo licitatório:
Pregão Eletrônico - PE 31/2022 – Aquisição de Medicamentos – Abertura dia
15/09/2022 às 08h00min.
O edital na íntegra poderá ser obtido através dos sites: www.portaldecompraspublicas.
com.br ou www.selbach.rs.gov.br.
Mais informações junto a Prefeitura Municipal de Selbach, RS, com endereço no Largo
Adolfo Albino Werlang, nº 14, pelo fone/fax (54) 3387-1144, ou pelo e-mail licitacao@
selbach.rs.gov.br.

CLAUDIOMIRO VERGUTZ – Vice Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
AVISO DE EDITAL

EDITAL 027/2022-PA 078/2022- Pregão Presencial
Pregão presencial para contratação de empresa para fornecimento de sistema de informática.
Abertura das propostas em 14/09/2022, às 09 horas na sala setor de licitações da prefeitura, na Av.
28 de dezembro 3365 Chuvisca-RS.
O edital pode ser retirado emwww.chuvisca.rs.gov.br ou na sede da Prefeitura. Informações: Prefeitura
Municipal de Chuvisca, sito aAvenida 28 de Dezembro, 3.365, Centro, Chuvisca/RS. Fone: (51) 92000
6545. www.chuvisca.rs.gov.br E-mail: licitacoes@chuvisca.rs.gov.br

Chuvisca/RS, 31 de Agosto de 2022.

Joel Santos Subda
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
Município de Campo Bom

RETIFICAÇÃO DE EDITAL - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022
A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS, torna público aos interessados que o Edital em epígrafe,
qual seja, a Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de ar condicionado
para as Secretarias de Saúde e Administração, foi retificado, alterando-se a data de abertura para o
dia 14 de setembro de 2022 às 13h30min. A retificação estará disponível em nossa página na internet,
no endereço eletrônico www.campobom.rs.gov.br, na Aba LICITAÇÕES, e diretamente no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Campo Bom, 30 de agosto de 2022. LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA
ORSI, Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 066/2022
O Prefeito Municipal de Campo Bom, Sr. Luciano Libório Baptista Orsi, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no Artigo 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICA a Inexigibilidade de
Licitação nº 066/2022, nos termos do parecer jurídico proferido nos autos do expediente em epígrafe.
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. OBJETO: Contratação de palestrante,
a fim de atender a Formação de Aprendizagem Docente - FAD, destinados aos professores da rede
municipal de ensino. FORNECEDOR:UMPAPRODUCOESARTISTICASLTDA,CNPJ 13.653.113/0001-
38. VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se no prazo legal. Campo Bom, 24 de
agosto de 2022. Luciano Libório Baptista Orsi, Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 135/2022. A Prefeitura
Municipal de Tramandaí/RS torna público aos interessados que às 14h30min do dia 27
de setembro de 2022 estará aberta a disputa de preços para a aquisição de serviços
gráficos destinados à manutenção da Prefeitura de Tramandaí (toda documentação
deverá ser incluída junto ao sistema até as 13h30min do dia 27/09/2022 para verificação
de conformidade com o Edital). Maiores informações no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito àAvenida da Igreja, 346, 3° andar, Centro, Tramandaí/RS e cópia do Edital
em nossa página na Internet, no endereço eletrônico www.tramandai.rs.gov.br, opção
Portal da Transparência e/ou Licitações, opção Licitações, opçãoAviso de Editais, opção
Editais de Chamada Pública, e/ou opção Portal da Transparência e/ou licitações, opção
Setor de Licitações (Aviso de Editais, Documentos, Download e Pregão).

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

NOTIFICAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(S) A CARGO PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS TORNA PÚBLICA a NOMEAÇÃO para o(s) Cargo(s) Efetivo(s) abaixo relacionados, referente ao
Edital nº 001/2020. De acordo com o § 1º do art. 12 da Lei Municipal nº 3.115/2011, o prazo máximo para a posse é de 10 (dez) dias e
de acordo Art. 14 da mesma Lei, será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou o exercício nos prazos legais.
Portanto, fica(m) o(s) candidato(s) nomeado(s) devidamente NOTIFICADO(S) quanto as sua(s) nomeação(ões) e do prazo para a posse
no(s) referido(s) cargo(s).

Nº da Inscrição Nome do(a) Candidato(a) Cargo Efetivo Classificação Portaria de Nomeação

2000172471 MAURICIO BATALHA JARDIM AUXILIAR DE PROFESSOR 22º 490 DE 23/08/2022

Três Coroas, 31 de Agosto de 2022.

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal


