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Rio Grande Energia S.A.

CNPJ/MF nº 02.016.439/0001-38

COMUNICADO
RGE Rio Grande Energia S/A, com sede na Rua Mario de Boni, 1902, no Bairro Floresta,

no município de Caxias do Sul, torna público a emissão, através da Fundação Estadual de

Proteção Ambiental - FEPAM, da Licença Prévia n° 216/2018 para a atividade

Linha de Distribuição de Energia Elétrica de alta tensão, na data de 25/05/2018 processo

n° 1743-05.67/18-3.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público

que realizará o PREGÃO PRESENCIAL abaixo referido:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2018 PROCESSO N.º 4167-01.00/18-5

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada com vistas à

prestação dos serviços de gerenciamento, fornecimento de sistema

informatizado, administrativo e suporte para controle e aquisição de

combustíveis (álcool, gasolina, diesel, gás natural veicular), lubrificantes

e filtros (de ar e de óleo) e lavagem dos veículos da frota oficial de veículos

automotores de propriedade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande doSul, e demais veículos que a ela forem incorporados, bemcomo

os veículos por ela locados, de acordo comas especificações e condições

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Dataehorário daSessãodeAberturadoPregão:dia 16de julho de 2018,

às 15 horas.

Local: Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho, situada no 3º andar do

Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).

O Edital e seus Anexos estão disponíveis no portal da AL-RS na Internet,

no seguinte endereço: www.al.rs.gov.br/compras

GILSON ROBERTO BOLSIN DA SILVA,

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 087/2018

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais de Limpeza e

Higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Edital e seus anexos.

DATA DAABERTURA: 09h00min do dia 16 de julho de 2018.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 088/2018

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços em engenharia

e manutenção para execução pavimentação de acessos, vias públicas, entorno

e demais áreas da Universidade Federal do Rio Grade do Sul, incluindo

o fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATA DAABERTURA: 10h00min do dia 16 de julho de 2018.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 089/2018

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços em engenharia

e manutenção para execução de drenagem pluvial urbana, em todas as áreas da

Universidade Federal do Rio Grade do Sul, incluindo o fornecimento de materiais,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATA DAABERTURA: 09h00min do dia 18 de julho de 2018.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 090/2018

Objeto: Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com

fornecimento de peças, para as Autoclaves do Hospital de Ensino Odontológico

da Faculdade de Odontologia da UFRGS, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATA DAABERTURA: 10h00min do dia 18 de julho de 2018.

Edital e maiores informações na Pró-Reitoria de Planejamento e Administração –

DELIT, Av. Paulo Gama, 110 – 5º andar – Porto Alegre/RS – Telefone: (0xx) 51-3308-

4524/3925, Edital disponível pelo site: https://www.ufrgs.br/proplan/?page_id=3037

José João Maria de Azevedo

Diretor do Delit

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO E TRANSPORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

O
asilo Padre Cacique re-
cebeu ontem duas tone-
ladas de leite em pó
que vão beneficiar 112

idosos durante um ano. A entre-
ga do produto foi feita ontem pe-
lo ministro do Desenvolvimento
Social, Alberto Beltrame, duran-
te uma cerimônia realizada no
refeitório da instituição na Capi-
tal. Na solenidade, que contou
com a presença de funcionários
e idosos que vivem no asilo que
completou 120 anos em junho, o
ministro disse que trabalha para
encontrar uma solução definitiva
para ajudar o Padre Cacique,
que enfrenta uma crise econômi-
ca e financeira. “Nosso compro-
misso é analisar uma maneira
permanente para ajudar essa im-
portante instituição. Vamos con-
versar com o governo do Estado
e a prefeitura para mantermos o
asilo aberto e com esse atendi-
mento de qualidade”, destacou.
Segundo Beltrame, o leite em pó
doado pelo ministério foi adquiri-
do no final do ano passado na
modalidade de compra direta do
Programa de Aquisição de Ali-
mentos. Ao todo, foram investi-

dos R$ 15 milhões para a com-
pra de mil toneladas do produto.
“A ação do governo federal bene-
ficiou os agricultores familiares
que sofriam com preços baixos
causados pela importação
excessiva de leite do Uru-
guai”, explicou.

De acordo com o presi-
dente do Asilo Padre Caci-
que, Edson Brozoza, cerca
de 150 pessoas costumam
ser atendidas no local e o
número atual se dá por cau-

sa da situação financeira da insti-
tuição. Uma das principais fon-
tes de arrecadação é por meio de
empresários, que podem destinar
1% do lucro trimestral ou anual

aos projetos da entidade no
Fundo Municipal do Idoso.
Segundo Brozoza, a colabo-
ração da comunidade é fun-
damental e pode ser feita
através de visitas, para pro-
porcionar atenção, ou por
meio de recursos financei-
ros e doações diversas.

ASILO

Siga as
instruções
da capa
e confira ima-
gens da visita
do ministro

Ministro fazentregade
leiteaoPadreCacique

GERAL

O valor do benefício médio do
programa Bolsa Família será
reajustado em 5,67% em todo o
país. No RS, o índice representa
uma suplementação prevista de
R$ 3,4 milhões a mais por mês
na folha de pagamento do pro-
grama. Até o final do ano, o rea-
juste destinará cerca de R$ 20,4
milhões a mais às famílias bene-
ficiárias. Os valores passam a
valer a partir deste mês. O anún-
cio foi feito pelo ministro do De-

senvolvimento Social, Alberto
Beltrame, que visitou ontem o
Correio do Povo. Em junho, o
programa destinou R$ 57,6 mi-
lhões para 357,4 mil famílias no
Estado. No Rio Grande do Sul, o
valor médio do benefício pago é
de R$ 161,23. Na visita ao CP, o
ministro do Desenvolvimento So-
cial foi recebido pelo diretor-pre-
sidente do Correio do Povo, Sid-
ney Costa, e pelo diretor da Rá-
dio Guaíba, Claudinei Girotti.

BOLSA FAMÍLIA

Com a chegada do 31° parcela-
mento de salário, mais uma vez, o
funcionalismo público protestou,
ontem, em Porto Alegre. O ato uni-
ficado, que reuniu professores, po-
liciais civis, eletricitários e funcio-
nários do Banrisul, começou na
Praça da Alfândega, no Centro, e
terminou em frente ao Palácio Pi-
ratini. A coordenadora do Movi-
mento Unificado dos Servidores,
Maria Helena Oliveira, afirmou
que os funcionários continuam a
ser penalizados pela política sala-
rial do governo estadual que é ba-
seada em atrasos. “O projeto do
governador é o Estado mínimo,
que felizmente não é o mesmo
que a sociedade gaúcha deseja.
Em quatro anos, não houve desen-
volvimento no Rio Grande do Sul.
O que ocorreu foi o sucateamento
e atraso de salários”, ressaltou.

De acordo com o presidente da
Ugeirm/Sindicato, Isaac Ortiz, os
servidores sofrem há dois anos e
seis meses com o atraso de salá-
rios. Ele afirmou que o governo es-
tá destruindo o patrimônio públi-
co do Estado. Já a presidente do
Cpers/Sindicato, Helenir Aguiar
Oliveira, salientou que os servido-
res públicos estaduais perderam
a possibilidade de consumo e
orientou que todos pesquisem
bem a respeito dos candidatos ao
governo do Estado. A professora
aposentada Glaci Giacomolli, mo-
radora de Soledade, disse que par-
ticipou para lutar pelo direito do
trabalhador: o salário. Afirmou
que a categoria está desassistida.

GUILHERME ALMEIDA

Ministro doDesenvolvimento Social, Alberto Beltrame (de azul), atende idosos

Programa terá reajuste
SALÁRIOPARCELADO

Funcionalismo
realizaprotesto
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__________________________________________________________________________________

LICITAÇÕES

__________________________________________________________________________________

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público que realizará o PREGÃO 

PRESENCIAL abaixo referido:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2018                    PROCESSO N.º 4167-01.00/18-5

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada com vistas à prestação dos serviços de 

gerenciamento, fornecimento de sistema informatizado, administrativo e suporte para controle e aquisição 

de combustíveis (álcool, gasolina, diesel, gás natural veicular), lubrificantes e filtros (de ar e de óleo) e 

lavagem dos veículos da frota oficial de veículos automotores de propriedade da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul, e demais veículos que a ela forem incorporados, bem como os veículos por 

ela locados, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Data e horário da Sessão de Abertura do Pregão: dia 16 de julho de 2018, às 15 horas.

Local: Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho, situada no 3º andar do Palácio Farroupilha (Praça 

Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).

O Edital e seus Anexos estão disponíveis no portal da AL-RS na Internet, no seguinte endereço: 

www.al.rs.gov.br/compras/ 

Gilson Roberto Bolsin da Silva,

Superintendente Administrativo e Financeiro.

__________________________________________________________________________________

SÚMULAS

__________________________________________________________________________________

SÚMULA DE CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS

SOLICITANTE: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

PRESTADOR: Core Service Eventos EIRELI – EPP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 18/2017

PROCESSO N.º: 2337-0100/17-3

PROCESSO DE PAGAMENTO N.º: 6048-0100/18-0

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o registro dos preços para a prestação dos serviços de 

organização e gerenciamento de eventos, segundo especificações previamente determinadas, destinadas a 

divulgar, identificar e promover eventos institucionais da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, consoante quantidades, especificações e características descritas nesta Ata.

SÚMULA: Diária de apartamento duplo, em hotel categoria 5 estrelas, para hospedagem do Sr. Ex-Ministro 


