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

realizará os PREGÕES ELETRÔNICOS abaixo referidos:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90/2019 PROCESSO N.º 12637-01.00/19-0

Licitação restrita à participaçãodemicroempresas e empresasdepequeno

porte (ou equiparadas), nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006.

OBJETO:FormalizaçãodeRegistrodePreços (SRP)comvistasàcontratação

de pessoa jurídica para fornecimento de produtos de limpeza e insumos

de copeiragem que estão sob a responsabilidade do Almoxarifado do

Departamento de Logística da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Sul, conforme especificações e condições previstas no Edital

e seus Anexos.

Recebimentodaspropostas:apartirdas09hdodia27dedezembrode2019.

Abertura das propostas: às 10h do dia 16 de janeiro de 2020.

Início da sessão de disputa de preços: às 10h30min do dia 16 de janeiro

de 2020, com tempo de disputa de 5 (cinco) minutos, acrescido do tempo

aleatório determinado pelo sistema.

Oencaminhamentodaspropostaspertinentesao referidoPregãoEletrônico,

bem como a sessão supracitada dar-se-ão no endereço eletrônico

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

OEditaleseusAnexosestãodisponíveisna Internet,nosseguintesendereços:

www.al.rs.gov.br/compras/ e www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80/2019 PROCESSO N.º 8386-01.00/19-0

OBJETO:Contrataçãodepessoa jurídicapara fornecimento, com instalação,

de sistema de armazenamento do tipo arquivos deslizantes, para quatro

diferentes setores administrativos localizados no Prédio Anexo I, da

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, localizado na

RuaDuque deCaxias, n.º 920, emPorto Alegre/RS, bemcomoaprestação

deassistência técnicadurante operíododegarantia de60meses, conforme

especificações técnicas e condições previstas no Edital e seus Anexos.

Em vista de pedido de impugnação apresentado, fica temporariamente

SUSPENSA a sessão de abertura do referido Pregão. A resposta a tal

impugnação, assim como a nova data de abertura da presente licitação

serão oportunamente publicizadas.

AVISO DE ABERTURA DE LEILÃO

LEILÃO PRESENCIAL N.º 01/2019 PROCESSO N.º 8178-01.00/19-7

OBJETO: Alienação de diversos aparelhos de ar-condicionado de janela

pertencentesàAL-RS,conformeespecificaçõesecondiçõesprevistasnoEdital

e seus Anexos.

Data de Realização: dia 22 de janeiro de 2020.

Horário de Início: às 14 horas.

Local da Sessão Pública: Espaço de Convergência Sala Adão Pretto,

situada no andar térreo do Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro,

101, Porto Alegre/RS).

O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, no endereço:

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

CARLOS EDUARDO PRATES COGO,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA / RS

AVISO DE LICITAÇÃO
OMunicípio de Barra Funda – RS, através de seu Prefeito Municipal Marcos André Piaia, torna público Licitação na Modalidade:
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA,
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS EM DIVERSOS LOCAIS PERTENCEN-
TES AO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS. Abertura: 13/01/2020 às 09h00min. Local: Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Barra Funda. A cópia dos editais está disponível no site www.barrafunda.rs.gov.br ou na sede da Prefeitura
Municipal, sita na Av. 24 de Março 735, Barra Funda – RS, CEP: 99585-000 – Telefone: (54)3369.1202.

Barra Funda/RS, 27 de dezembro de 2019.
MARCOS ANDRÉ PIAIA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL / RS

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - EDITAL Nº 154/2019
NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS

O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais, em razão do Concurso Público nº 01/2019, regido pelo Edital nº 110/2019, de 18/09/2019, torna público que: 1.
Divulgam-se as notas preliminares da prova de títulos. 2. Informa-se o período de vistas da ficha eletrônica de títulos: até
08/01/2020. 3. Informa-se o período de recursos referentes às notas preliminares da prova de títulos: 03 a 07/01/2020. O edital na
/íntegra está presente nos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura Municipal de Crissiumal:
www.crissiumal-rs.com.br. Crissiumal/RS, 24/12/2019. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Roberto Bergmann, Prefeito Municipal de Crissiumal/RS.

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 23/Dez/2019 a 27/Dez/2019

Boi Vaca

Mínimo R$ 6,50 R$ 5,30

Médio (*) R$ 7,10 R$ 6,19

Máximo R$ 7,60 R$ 6,80

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHELL

26/Dez/19

Jan/20
Mar/20
Mai/20
Jul/20
Ago/20
Set/20
Nov/20

Variação

+0,01¼s

+0,01¾s

+0,01¾s

+0,01s

+0,01¾s

+0,01¾s

+0,01½s

Fechamento
9,37¾
9,46½
9,59½
9,70¼
9,74½
9,70½
9,72¼

COTAÇÕES

(*) Média ponderada obtida entre as praças consultadas
Fonte: Emater

Estiagemjáprejudicaas
lavourasdemilhonoRS

A
escassez de chuva das úl-
timas semanas tem preju-
dicado o desenvolvimen-
to das lavouras de milho

em diversas regiões do Estado.
Em alguns casos, o período de es-
tiagem já ultrapassa as três sema-
nas. Produtores tinham a expecta-
tiva de que o clima voltasse a co-
laborar com a cultura nos últimos
dias, o que não se confirmou. Se-
gundo a Secretaria da Agricultu-
ra, a previsão é de temperaturas
elevadas e pancadas de chuva
nos próximos dias.

Mesmo sem ter uma estimati-
va em números, o diretor técnico
da Emater, Alencar Rugeri, afir-
ma que haverá perdas irreversí-
veis na safra gaúcha. Em algu-
mas regiões produtoras, a chuva
até apareceu, porém com volume
pequeno. “O milho está na fase
de florescimento e enchimento de
grão, quando mais precisa de
água”, observa Rugeri. A colheita
do cereal deve se intensificar no
final de janeiro no Rio Grande do
Sul. No caso da soja, segundo Ru-
geri, a situação é considerada
mais tranquila, porém a falta de
chuva deixa um “sinal de alerta”.

O presidente da Associação
dos Produtores de Milho do Rio
Grande do Sul, Ricardo Meneghet-
ti, acredita em uma redução de
10% a 15% na estimativa inicial
da safra gaúcha do grão, que era

de cerca de 5,4 milhões de tonela-
das – volume próximo ao colhido
no ciclo passado. Segundo o diri-
gente, o problema decorre mais
das altas temperaturas, próximas
dos 40 graus, e dos ventos quen-
tes, do que de uma estiagem pro-
longada. O resultado deve ser es-
pigas menos carregadas. “Tem
gente com expectativa de colher
de 30 a 40 sacas a menos do que
no ano passado”, revela.

O desempenho é lamentado
principalmente porque havia a ex-
pectativa, segundo o dirigente, de
que as lavouras cobrissem a de-
manda estadual de milho nesta
safra. Além disso, o preço apre-
sentou reação recentemente. A co-
tação da saca está próxima de

R$ 38,00, porém há casos em que
ultrapassa os R$ 40,00. A expecta-
tiva é de que medidas de apoio ao
cultivo sejam anunciadas na Aber-
tura Oficial da Colheita, dias 6 e 7
de fevereiro, em Chiapetta.

Em Não-Me-Toque, no Alto Ja-
cuí, produtores contabilizam 25
dias sem chuva. Segundo o presi-
dente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais, Maiquel Junges,
muitos agricultores familiares es-
tão encaminhando o pedido de
Proagro, em alguns casos com
laudos de 80% de perdas. Há si-
tuações em que sequer houve for-
mação da espigas. “A grande
preocupação é que o Proagro co-
bre os custos de produção, mas
não o lucro”, afirma Junges.

Encerrada a greve dos fiscais
agropecuários, o serviço prestado
pela categoria já foi normalizado,
segundo a Secretaria da Agricul-
tura. O diretor do Departamento
de Defesa Agropecuária (DDA),
Antônio Carlos de Quadros Ferrei-
ra Neto, afirma que a prioridade
número 1 é o lançamento de da-
dos de vacinação contra a febre
aftosa, ocorrida em novembro.

A vice-presidente da Associa-
ção dos Fiscais Agropecuários do
Rio Grande do Sul (Afagro), Bea-
triz Ferreira Scalzilli, ressalta

que muitos servidores ficaram
sem senha para acessar o siste-
ma de trabalho, o que, segundo a
secretaria, decorre do fato de que
os responsáveis por revalidar as
senhas também estavam em gre-
ve. Os fiscais, segundo ela, tam-
bém se depararam com documen-
tação em atraso na área de trân-
sito vegetal. A orientação é retor-
nar “com critério”.

Tanto a Secretaria da Agricul-
tura quanto a Afagro afirmam
que o serviço de inspeção nos fri-
goríficos já foi normalizado.

RURAL

Plantação sofre com altas temperaturas, vento quente e falta de
água na fase atual, que é a de florescimento e enchimento do grão

Expectativa de colheita de 5,4 milhões de toneladas pode não se confirmar

MAIQUEL JUNGES / DIVULGAÇÃO / CP

Serviçodosfiscaisvoltaaonormal
AGROPECUÁRIA

Editor: Elder Ogliari
Editor assistente: Danton Júnior rural@correiodopovo.com.br



Licitações
Protocolo: 2019000375088

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO abaixo referido:
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90/2019 PROCESSO N.º 12637-01.00/19-0
Licitação restrita à participação de microempresas e empresas de pequeno porte (ou equiparadas), nos termos da Lei
Complementar n.º 123/2006.
OBJETO: Formalização de Registro de Preços (SRP) com vistas à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de produtos
de limpeza e insumos de copeiragem que estão sob a responsabilidade do Almoxarifado do Departamento de Logística da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas: a partir das 9h do dia 27 de dezembro de 2019.
Abertura das propostas: às 10h do dia 16 de janeiro de 2020.
Início da sessão de disputa de preços: às 10h30min do dia 16 de janeiro de 2020, com tempo de disputa de 05 (cinco) minutos,
acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema.
O encaminhamento das propostas pertinentes ao referido Pregão, bem como a sessão supracitada, dar-se-á no endereço
eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, nos seguintes endereços: http://www.al.rs.gov.br/compras/ e
www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80/2019 PROCESSO N.º 8386-01.00/19-0
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para ara fornecimento, com instalação, de sistema de armazenamento do tipo arquivos
deslizantes, para quatro diferentes setores administrativos localizados no Prédio Anexo I, da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul, localizado na Rua Duque de Caxias n.º 920, em Porto Alegre/RS, bem como a prestação de assistência técnica
durante o período de garantia de 60 meses, conforme especificações técnicas e condições previstas no Edital e seus Anexos.
Em vista de pedido de impugnação apresentado, fica temporariamente SUSPENSA a sessão de abertura do referido Pregão. A
resposta a tal impugnação, assim como a nova data de abertura da presente licitação serão oportunamente publicizados.

AVISO DE ABERTURA DE LEILÃO
LEILÃO PRESENCIAL N.º 01/2019 PROCESSO N.º 8178-01.00/19-7
OBJETO: Alienação de diversos aparelhos de ar condicionado de janela pertencentes à AL-RS, conforme especificações e
condições previstas no Edital e seus Anexos.
Data de Realização: dia 22 de janeiro de 2020.
Horário de Início: às 14 horas.
Local da Sessão Pública: Espaço de Convergência Sala Adão Pretto, situada no andar térreo do Palácio Farroupilha (Praça
Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).
O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, no endereço: www.al.rs.gov.br/compras.

Carlos Eduardo Prates Cogo,
Superintendente Administrativo e Financeiro.

Prefeituras/Câmaras/Entidades/Esferas Federais

Porto Alegre, Sexta-feira, 27 de Dezembro de 2019 134Diário Oficial
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de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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