




Administrativo da Prefeitura, sob regime de empreitada global (mão de obra e materiais), conforme memorial descritivo, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiros e outros documentos técnicos que acompanham o edital. Tipo menor valor global.
Prot. receberá env. até às 9h do dia 21/12/2022. Ab. mesmo dia às 9h05min . Lic. 296/2022. TP20/2022. Obj. Contr.de empresa
p/ manutenção de vias municipais, com aplicação de pavimentação PMF (pré misturado a frio), sob regime de empreitada global
(mão de obra e materiais), conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiros e outros documentos
técnicos que acompanham o edital. Tipo menor valor global. Prot receberá env. até às 14h do dia 21/12/2022. Ab. mesmo dia às
14h05min. Lic. 297/2022. Dispensa de licitação 07/2022. Obj. Aquisição e instalação de uma bomba submersa 6” 6,5CV 13
estágios para substituição da bomba submersa do Poço artesiano localizado na FEICAP a qual abastece cerca de 200 famílias.
Contratado: Enio Von Muhlen-ME, CNPJ 93.253.383/0001-90. Valor R$ 12.147,00. Impugnações no prazo legal. Contrato será
emitido em até cinco dias úteis a contar desta publicação. BL Art. 24, II da Lei 8.666/93. Editais e termos disponíveis no site:
www.trespassos.rs.gov.br licitações 2022 – Inf. fone 55 3522 0403. Arlei Luis Tomazoni – Prefeito.

MUNICÍPIO DE VACARIA
Protocolo: 2022000798947

A Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, comunica o resultado dos seguintes editais:
Tomada de Preços nº 15/2022 (banheiro público, reforma praça e playground helicóptero). Vencedores: EGM CONSTRUTORA
LTDA, vencedora do item 1.1.1 (banheiro público) no valor global de R$ 345.483,81 e item 1.1.2 (revitalização de praça) no valor
global de R$ 93.984,48. ALIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora do item 1.1.3 (playground)
no valor global de R$ 93.984,48. Abre-se a partir desta data o prazo legal de recurso do referido edital.
Pregão Presencial nº 01/2022 (software de gestão pública). Classificada empresa DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA,
no valor global de R$ 1.016.400,00. Estabelece-se a data do dia 02/12/2022 , às 11h , para a sessão de julgamento da licitação,
devendo os interessados se fazerem presentes para que, querendo, apresentem suas razões de recurso, sob pena de decadência
do seu direito. Caso não haja recurso, estando habilitada a licitante, de posse da aprovação do teste de conformidade, o Pregoeiro
adjudicará o lote do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação. Íntegra dos editais e atas pelo
site: www.vacaria.rs.gov.br . Info: 54 3231 6410.

Prefeito Municipal – Amadeu de Almeida Boeira

MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES
Protocolo: 2022000798683

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 025/2022
O MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados que no dia 10/01/2023, às 09
horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua General Osório, 1515, 4º andar, nesta cidade, serão recebidos e
abertos os envelopes de documentação e propostas relativas ao Edital em epígrafe, que tem por objeto registro de preços de
recapagem e vulcanização de pneus. Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site www.venancioaires.rs.gov.br,
ou pelo fone (51) 2183-0299. Gabinete do Prefeito Municipal, em 30/11/2022.

Protocolo: 2022000798684

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 026/2022
O MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados que no dia 19/01/2023, às 09
horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua General Osório, 1515, 4º andar, nesta cidade, serão recebidos e
abertos os envelopes de documentação e propostas relativas ao Edital em epígrafe, que tem por objeto execução de pavimentação
asfáltica – Programa Pavimenta Venâncio – Etapa 1. Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site
www.venancioaires.rs.gov.br, ou pelo fone (51) 2183-0299. Gabinete do Prefeito Municipal, em 30/11/2022.

MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA
Protocolo: 2022000798946

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA/RS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022

O Município de Vicente Dutra/RS, no uso das suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados
que se encontra aberta a seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022, OBJETO: Constitui objeto da presente licitação à
aquisição de Concreto Usinado, para desenvolvimento das Atividades de Obras no Município de Vicente Dutra. JULGAMENTO:
09h do dia 13/12/2022. Cópias do Edital na página do Município https://vicentedutra.atende.net/?pg=transparencia, Telefone (55)
3737-1125/1133. Tomaz de Aquino Rossato, Prefeito Municipal. Vicente Dutra/RS, 30 de Novembro de 2022.

MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA
Protocolo: 2022000798692
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EVENTOS

Nenhum de Nós se 
apresenta em Nova 
Petrópolis

Nenhum de Nós e Família Lima 
são algumas das atrações do Festival 
120, em Nova Petrópolis, nos dias 
9, 10 e 11 de dezembro. O evento é 
alusivo aos 120 anos da cooperativa 
de crédito e traz como mote “É hora 
de celebrar o passado construindo o 
futuro”. Sempre das 9 às 21 horas, o 
festival acontecerá na Praça Theodor 
Amstad, em Linha Imperial. Com 
uma programação diversa durante os 
três dias, as atividades são gratuitas 
e o estacionamento será no campo da 
Sociedade Concórdia e entorno.

No sábado (10), a banda gaúcha 
de pop&rock Nenhum de Nós sobe 
ao palco às 19h30min, sendo a últi-
ma atração deste dia. Já no domingo 
(11), para encerrar a programação do 
Festival 120, às 19h30min, ocorrerá a 
apresentação da Família Lima, que traz 
uma mistura de música erudita e estilos 
variados como pop, rock e música 
eletrônica. O grupo já vendeu mais de 
1 milhão de cópias e se apresentou em 
mais de 13 países.

Além de diversas atrações musi-
cais, o festival ainda oferecerá ativi-
dades culturais, como: a exibição do 
filme O Caminho de Hans, primeira 
curta-metragem de ficção sobre Coope-
rativismo do Brasil; a apresentação Na-
tal Cooperativo, espetáculo de teatro, 
dança e coral organizado e encenado 
por pessoas da comunidade; e o teatro 
Um Pequeno Grande Homem: história 
e aventuras do Padre Amstad, baseado 
na vida do jesuíta que fundou a primei-
ra cooperativa de crédito na América 
Latina. Na parte gastronômica, o even-
to contará com uma Vila com opções 
de lanches e comidas típicas da região, 
além de experiências gastronômicas 
como a Oficina de Biscoitos Natalinos, 
o Duelo de Chefs e um convite à comu-
nidade para acompanhar a finalização 
da produção do bolo de aniversário da 
Sicredi que pesará 120kg, seguida pela 
distribuição de fatias do doce.

O evento ainda contará com a 
transmissão ao vivo dos jogos da Copa 
do Mundo por telões disponíveis no 
local. Além disso, os visitantes pode-
rão prestigiar uma feirinha local, com 
vários estandes mostrando a beleza do 
artesanato e produtos locais da comu-
nidade. Através do site oficial www.
festival120.com é possível conferir 
mais detalhes sobre o Festival 120.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

AComissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, comunica o resultado dos
seguintes editais:
Tomada de Preços nº 15/2022 (banheiro público, reforma praça e playground
helicóptero). Vencedores: EGM CONSTRUTORA LTDA, vencedora do item 1.1.1
(banheiro público) no valor global de R$ 345.483,81 e item 1.1.2 (revitalização de
praça) no valor global de R$ 93.984,48. ALIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora do item 1.1.3 (playground) no valor global de R$
93.984,48. Abre-se a partir desta data o prazo legal de recurso do referido edital.
Pregão Presencial nº 01/2022 (software de gestão pública). Classificada empresa
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, no valor global de R$ 1.016.400,00.
Estabelece-se a data do dia 02/12/2022, às 11h, para a sessão de julgamento da licitação,
devendo os interessados se fazerem presentes para que, querendo, apresentem suas
razões de recurso, sob pena de decadência do seu direito. Caso não haja recurso,
estando habilitada a licitante, de posse da aprovação do teste de conformidade, o
Pregoeiro adjudicará o lote do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo
para homologação. Íntegra dos editais e atas pelo site: www.vacaria.rs.gov.br. Info: 54
3231 6410.

Prefeito Municipal – Amadeu de Almeida Boeira

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, torna pública a retificação da publicação da
licitação abaixo, no que se refere a alteração do horário de abertura:
PREGÃO ELETRÔNICO 396/2022 – PROCESSO 22.0.000086214-6, para a Aquisição de
materiais de desenho e para artes, jogos e brinquedos, para a Administração Pública Municipal,
conforme especificado em EDITAL, no que se refere a alteração do horário de abertura.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 09 de dezembro de 2022, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br. As demais disposições permanecem inalteradas.

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

REINÍCIO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através da Diretoria de Licitações e Contratos da
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, torna público o reinício e a republicação do
edital e de seus anexos da licitação abaixo, os quais podem ser obtidos no endereço eletrônico
da sessão pública, a partir da publicação deste aviso:
PREGÃO ELETRÔNICO 496/2022 – PROCESSO 22.0.000026803-1, para a contratação de
empresa para prestação de serviço de dosimetria pessoal e ambiental, para a Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes no
ANEXO V - Termo de Referência, integrante do presente EDITAL.
SESSÃO PÚBLICA: será às 10h do dia 14 de dezembro de 2022, 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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA
DE NOVO HAMBURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo - TORNA PÚBLICO para
conhecimento dos interessados, que realizará Pregão na data e horários que seguem:
Dia 10/12/2022 às 10h: 05min PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 192/2022, cujo objeto
é a Contratação de Empresa Fornecedora de Exames Anatomopatológicos e
Citopatológicos.
Dia 10/12/2022 às 10h: 05min PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 193/2022, cujo objeto é
a Contratação de Empresa Fornecedora de Material Hospitalar (Insumos CME).
O Edital da Licitação estará à disposição do interessado, nos seguintes endereços
eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.fsnh.net.br.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSASO
AFUNDAÇÃODESAÚDEPÚBLICADENOVOHAMBURGO, TORNAPÚBLICO para
conhecimento dos interessados, que o pregão abaixo restou FRACASSADO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2022 – Processo 537/2022, cujo objeto é Aquisição
de Calçados de Segurança

BOLETIM DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico - Registro de Preço Nº. 170/2022 – Processo 525/2022 cujo objeto
Aquisição de Insumos para Cirurgia, em favor das empresas: Danialex TecMatMedico
Hospitalar Ltda, RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Novo Hamburgo, 01 de dezembro de 2022.

AUGUSTO R. LENGLER VARGAS FATIANE RIBAS DE FARIAS
Diretor Presidente Diretora Administrativa e Financeira

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Dispensa de Licitação 35/2022

Armando Mayerhofer, Prefeito, no uso de suas atribuições, ratificou a DISPENSA DE LICITAÇÃO
07/2022, com base no Art. 24, Inciso II da Lei n. º8.666/93, contratação de prestação de serviços,
por parte da CONTRATADA de serviços de divulgação de festividades alusivas ao aniversário de 95
anos do município de Sobradinho/RS, a ser divulgado em rede de televisão, no valor total de R$
9.339,00(nove mil trezentos e trinta e nove reais), cuja empresa vencedora é a RBS TV SANTACRUZ
LTDA, CNPJ sob o nº 90.705.690/0001-77.
Sobradinho, 30 de novembro de 2022.

Extrato de Contrato:
Contrato Nº69/2022: CONTRATADA:RBSTV SANTACRUZ LTDA, CNPJ sob o nº 90.705.690/0001-
77.
VALOR: R$ 9.339,00(nove mil trezentos e trinta e nove reais)
MODALIDADE: DISPENSADE LICITAÇÃO 07/2022, com base noArt. 24, Inciso II da Lei n. º8.666/93

Armando Mayerhofer
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022
PROCESSO: 22.18.000000.327-6

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de usinagem, torno e solda A
COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE torna público que no dia 27/12/2022, procederá a
abertura do certame supramencionado, com os respectivos horários:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h59min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 9h30min.
RECURSOS: Próprios.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Rua Albion, 385 ou pelo
sítio: https//www.portaldecompraspublicas.com.br.

Porto Alegre, 30 de novembro de 2022.
MAURICIO GOMES DA CUNHA,

Diretor-Presidente.

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

AVISO DE REAGENDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2022 EDITAL Nº 712/2022

O Prefeito Municipal de Viamão torna público o REAGENDAMENTO do procedimento licitatório
supracitado para alterações em seu Edital.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - SMCAS.
DATA: 14/12/2022 HORÁRIO LIMITE: 14h02min
LOCAL: O certame será realizado através do endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico supramencionado.
Maiores informações pelo e-mail dcl4@viamao.rs.gov.br

Viamão, 30 de Novembro de 2022
Nilton Magalhães

Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REAGENDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2022 EDITAL Nº 725/2022

O Prefeito Municipal de Viamão torna público o REAGENDAMENTO do procedimento licitatório
supracitado para alterações em seu Edital.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - SMS.
DATA: 14/12/2022 HORÁRIO LIMITE: 14h02min
LOCAL: O certame será realizado através do endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico supramencionado.
Maiores informações pelo e-mail dcl4@viamao.rs.gov.br

Viamão, 30 de Novembro de 2022
Nilton Magalhães

Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 053/2022

RETIFICADO E REPUBLICADO
OMunicípio de Carazinho/RS torna público a reabertura da seguinte licitação: REGISTRODEPREÇOS
para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de remoção de
pacientes SUS do Município de Carazinho/RS, em Ambulância de Suporte Avançado tipo “D”, de
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária Recebimento
das propostas: no período de 01 a 14 de dezembro de 2022, até às 14h (horário de Brasília). A
sessão de lances será no dia 14 dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos. Editais disponíveis
no site do Município www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/1 ou em www.pregaoonlinebanrisul.com.
br. Informações pelo telefone (54) 3331-2699, ramal 102 / (54) 3331-1083, e-mail pregao@carazinho.
rs.gov.br.

Carazinho (RS), 30 de novembro de 2022.

MILTON SCHMITZ
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAPIRANGA-RS, Sra. Carina Patricia Nath Corrêa, no uso de suas
atribuições legais, comunica aos interessados que encontra-se aberto o processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 109/2022, cujo objeto é Registro de preços para a aquisição
de Materiais Ambulatoriais, para Almoxarifado Central Saúde. O recebimento da documentação
e propostas será no dia 15 de Dezembro de 2022, às 09:00 horas, e será realizado por meio de
utilização de recursos de tecnologia de Informática – INTERNET, a ser processada através do site
www.compras.rs.gov.br (Pregão Online Banrisul). Os interessados poderão obter cópia do edital no
site www.compras.rs.gov.br (Pregão Online Banrisul) ou sapiranga.atende.net. Informações poderão
ser obtidas pelo fone (51) 3599-9500.

Sapiranga, 30 de Novembro de 2022.

Carina Patricia Nath Corrêa
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ

SEGUNDA RETIFICAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2022. O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ – RS
torna público, para o conhecimento dos interessados, que está RETIFICADO O HORÁRIO DE ABERTURA DO
CERTAME doPregão Presencial n.º 22/2022, no Processo Licitatório N.º 4140/2022, cujo objeto éCONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO V) DO EDITAL. Onde LEU-SE: “08 de
dezembro de 2022 as 14 horas no mesmo local. LEIA-SE: 08 de dezembro de 2022 as 17 horas no mesmo
local”. Esta retificação está disponível no site doMunicípio www.novahartz.rs.gov.br. Nova Hartz, 01 de dezembro
de 2022.Flavio Emílio Jost. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 179/2022
A Prefeitura Municipal de Guaíba/RS comunica que está aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
objeto:aquisição de cinco (5) televisores smart de 50’’ e aquisição e instalação de toldo fixo em policarbonato, cujas
especificações detalhadas se encontram no edital e PROJETO BÁSICO. Recebimento de propostas até às 13h50min do
dia 12/12/2022. Abertura da sessão: às 14 horas do dia 12/12/2022, através do portal
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital está disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e
guaiba.atende.net. Maiores informações pelos fones (51) 3480-7000 ou pelo e-mail compras@guaiba.rs.gov.br.

MARCELO VERLINDO - SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
159/2022 - A Prefeitura Municipal de Guaíba/RS comunica aRETIFICAÇÃO do Edital a Licitação na ModalidadePREGÃOELETRÔNICO, objeto: aquisição e instalação
de Playground com doze brinquedos para crianças de 4 a 12 anos, fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos correntes galvanizados, cujas especificações
detalhadas se encontram no edital e PROJETO BÁSICO. -Onde se lê: Item 14.1.2.Efetuar a entrega do objeto licitadono prazomáximo de até 5 dias úteis
para realizar a entrega após a solicitação contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/ Empenho, em local indicado pela secretaria solicitante, em horário
compreendido entre das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 mediante agendamento prévio. Não serão aceitas entregas fora dos horários informados. O descarregamento
da mercadoria deverá ser responsabilidade exclusiva do fornecedor. - Leia-se: Item 14.1.2. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo em até 10 (dez) dias,
prorrogáveis por igual período a critério da secretaria responsável, após recebimento da Ordem de Compra/ Empenho, em local indicado pela
secretaria solicitante, em horário compreendido entre das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 mediante agendamento prévio. Não serão aceitas entregas fora dos horários
informados. O descarregamento da mercadoria deverá ser responsabilidade exclusiva do fornecedor, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. O
Edital e a retificação estão disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e guaiba.atende.net. Maiores informaçõespelos fones (51)
3480-7000 ou pelo e-mail compras@guaiba.rs.gov.br. -MARCELO VERLINDO - SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Charqueadas

OMunicípio de Charqueadas torna público a seguinte licitação: TOMADADE PREÇOS
Nº. 003/2022 - Processo n. 5350/2022. Objeto:Contratação de empresa especializada
para desenvolvimento dewebsite e subportais, sob licençaGeneral Public License –GPL,
para a entidade Prefeitura Municipal de Charqueadas. Com serviços de hospedagem do
portal website em data Center (nuvem), implantação, treinamento de usuários, suporte
técnico mensal, manutenção corretiva, legal e evolutiva e serviços sob demanda para
atendimento técnico, personalização e customização de demandas, bem como todas
as demais condições constantes do Termo de Referência para funcionamento da
solução. Os envelopes serão recebidos no dia 19 de dezembro de 2022 às 10hs. O
edital encontra-se a disposição dos interessados na sede do Município, sito no Depto
de Licitações e Contratos, Av. Dr. José Athanásio, 460. Horário de funcionamento das
09h às 15h ou no link do site www.charqueadas.rs.gov.br.

Charqueadas, 30 de novembro de 2022.

RICARDO MACHADO VARGAS
Prefeito Municipal


