
Porto Alegre, sexta-feira e fim de semana, 6, 7 e 8 de setembro de 2019 - Nº 74 - Ano 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2019

OBJETO: Registro de preços para à aquisição parcelada de cadeiras giratórias de escritório, para uso
por diversas secretarias. Sessão Pública: 23/09/2019 às 09:00hs, sala 13, do Centro Administrativo
Municipal. Edital e informações no site: www.restingaseca.rs.gov.br, fone: (55) 3261-3200. ou à Rua
Moisés Cantareili, 368, CEP 97200-000. Restinga Sêca, 05 de Setembro de 2019. PAULO RICARDO
SALERNO - Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO/RS

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 723/2019 - Edital: Nº: 18/2019 - Tipo: Tomada de Preço.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. Abertura dos
Envelopes: 14: 00do dia 23 de setembro de 2019. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no
seguinte endereço: Rua Miguel Detoni 201 - Centro, Mariano Moro – RS, pelo fone: (54) 3524-1141
Setor de Licitações ou pelo E-mail: licita@marianomoro.rs.gov.br, site: www.pmmarianomoro.com.br.

Mariano Moro, 05 de setembro de 2019.
IRINEU FANTIN - Prefeito Municipal

CODEPAS
EDITALDE LICITAÇÃO - MODALIDADE LEILÃONº 001/2019 - ACODEPAS comunica aos interessados
que no dia 30/09/19, ás 10 horas, na Av. Brasil Leste, 1815 – Bairro Petrópolis - Passo Fundo/RS,
procederá ao leilão público, dos seguintes bens de propriedade da Empresa Codepas de Passo Fundo:
01) Volks/Comil Svelto U, ano 03, placas ILF-4784, R$ 6.000,00; 02) Volks/Comil Svelto U, ano 03, placas
ILF-4798, R$ 5.000,00; 03) M. Benz/Comil Svelto U, ano 02, placas IKO-9775, R$ 4.000,00; 04) M.
Benz/Masca Granvia D, ano 06, placas IMZ-1156, R$ 3.000,00; 05) M. Benz/Masca Granvia D, ano 06,
placas IMZ-1155, R$ 3.000,00; 06) M. Benz/Masca Granvia O, ano 06, placas IMZ-1176, R$ 5.000,00;
07) Tanque de Combustível, R$ 1.000,00. Comissão de leilão 10%, Leiloeiro Oficial Leandro Ferronato,
matrícula 127/96. Informações com o leiloeiro, pelo fone: (54) 3313-6708. Site: www.ferronatoleiloes.
com.br. Passo Fundo, 04 de setembro de 2019. EDITAL 03/2019 MODALIDADE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA TIPO DE LICITAÇÃO MAIOR OFERTA GLOBAL MENSAL ÓRGÃO INTERESSADO:
CODEPAS O DIRETOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO–CODÈPAS,
de acordo com a legislação vigente, torna público que se acha aberta a CONCORRÊNCIA PÚBLICA
para realização de concessão de uso de área de terra de aproximadamente 80.000m², contendo 2
açudes, 4 casas e 2 galpões. Este local pode ser utilizado para vários segmentos,bem como pesque
e pague, pousada ou hortifruti, pelo período de 60(sessenta) meses. Os invólucros serão recebidos
até o dia 12 de novembro de 2019 ás 09:00 horas, na sede da Companhia, pela comissão de
licitação. O Edital e demais elementos da licitação, bem como outras informações poderão ser obtidas
na Companhia, Av.Brasil Leste nº 75 fundos,em horário de expediente, com a comissão de licitação,site
www.codepas.com.br ou pelo telefone (54) 3045-1968. Passo Fundo 05 de setembro de 2019.

Tadeu Karczeski Diretor-Presidente

DEMEI
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, de acordo com a Lei
8.666/93, torna público o seguinte processo licitatório: PREGÃO 09/2019, do
tipo menor preço global para a Aquisição de LACRES DE SEGURANÇA PARA
MEDIDOR DE ENERGIA, conforme especificações constantes do anexo I do
Edital. Entrega dos envelopes no dia 24 de setembro de 2019, às 08h30min.
O edital estará à disposição dos interessados gratuitamente através de
solicitação ao endereço eletrônico compras@demei.com.br e no site do Demei,
endereço eletrônico: www.demei.com.br. Informações complementares poderão
ser adquiridas junto ao Setor de Compras deste Departamento, à Av. Getúlio
Vargas, 1454, Bairro Assis Brasil, Ijuí/RS, no horário entre no horário entre
08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h ou pelo telefone (55) 3331-7716.

Ijuí, 05 de Setembro de 2019.
Elisandra Auzani - Coordenadora de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019

1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Taquari, de conformidade com a Lei 8.666/93, RETIFICA o Edital de Pregão
Presencial 022/2019, na cláusula que trata “DO PAGAMENTO E RECURSO ORÇAMENTÁRIO”, que
vem a ser a Cláusula XIII e não XII, como constou no edital, acrescentando o valor máximo a ser
pago pelo objeto, que é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e, procedendo a correção da numeração
das cláusulas, itens e subitens, subseqüentes. Nova Data: 18 de setembro de 2019, às 9horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E NOVA DATA

O Município de Taquari, de conformidade com a Lei 8.666/93, notifica às empresas interessadas no
Pregão Presencial nº 020/2019, que tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para
aquisições futuras de fraldas e materiais para acompanhamento domiciliar de glicose capilar, destinados
à Secretaria Municipal da Saúde, de que o edital foi ALTERADO, passando o tipo de julgamento para
“menor preço por item”, procedendo-se, em conseqüência, os ajustes decorrentes da alteração. Nova
Data: 24 de setembro de 2019, às 09horas. Editais e maiores informações, Prefeitura Municipal, Rua
Osvaldo Aranha, 1790 ou fone (51) 3653-6200, ramal 237, no horário das 08h às 12h e das 13h30min
às 16h30min, pelo site: www.taquari.rs.gov.br ou pelo e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURAMUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO

OMunicípio de Presidente Lucena/RS, torna público: CONCORRÊNCIA
EDITAL Nº 004/2019: Contratação de empresa para realização
de prestação de serviços de coleta, transporte e destino final
dos resíduos sólidos. Abertura 08/10/2019 às 14 horas. O edital
encontra-se a disposição no site www.presidentelucena.rs.gov.br.

Presidente Lucena, 05 de setembro de 2019.
GILMAR FUHR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019

O Prefeito Municipal de Cacique Doble/RS, comunica aos interessados que às
09h00min, do dia 24 de Setembro de 2019, serão recebidas propostas para
aquisição de Equipamentos, Material permanente e um veículo, para equipar a UBS,
conforme respectivo Edital. Maiores informações e cópia do mesmo no horário de
expediente da Prefeitura de Cacique Doble, ou pelo e-mail: adm@caciquedoble.
rs.gov.br; lictacao@caciquedoble.rs.gov.br - site www.caciquedoble.rs.gov.br.

Em 05/09/2019.
Edivan Fortuna – Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAPÃO DO CIPÓ
LEILÃO 01/2019

O Prefeito de Capão do Cipó torna publico a realização de leilão
de venda de bens inservíveis, cujo ato dar-se-á no dia 26/09/2019
às 13h30min, no Parque de Exposições Amândio Alcântara. A
íntegra do edital está disponível no site www.capaodocipo.rs.gov.br.

Jacques Freitas Garcia
Vice-Prefeito no exercício da função de Prefeito

EDITAL DE 1º PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
Data do leilão: 06/09/2019
Local: AVENIDA JOAO ANTONIO NUM 274 - CENTRO, SOBRADINHO/RS
JOSE LAZARO RIBEIRO MENEZES, Leiloeiro Oficial matrícula JUCERGS 183 estabelecido a RUA
BARAO DO TRIUNFO, Nº 1880, SANTA MARIA/RS, telefone 5532268666 , faz saber que devidamente
autorizado peloAgente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e
local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor
de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança
do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização
até no momento da realização da praça. É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA,
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão
de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos
interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis a Rua Coronel Fernando Machado 981, Sl.
401, Centro, Porto Alegre/RS, Telefone: (055) 99972-0707. Ficam desde já intimados do presente leilão,
os mutuários, caso não sejam localizados. AS: 10:00 HORAS, SED:1E777, CONTRATO: 811510000291,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ROMALINO DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), TRABALHADOR DE
FÁBRICA, CPF: 423.684.729-91, GENECI RODRIGUES DE MORAES MENGEL, BRASILEIRA,
TRABALHADORADE FÁBRICA, CPF: 645.596.020-34. DESCRIÇÃODO IMÓVEL: Uma casa de alvenaria
medindo 86,37m², sobre n° 195, Lote 09 da Quadra 164, lado ímpar, distante, 64 metros da esquina com
a Rua B, localizado na Rua C, complementando quarteirão com a Rua A e com herdeiros de Zeferino
Alberto Nardi, no loteamento Zeferino Nardi, Bairro Baixada, nesta cidade de Sobradinho; confrontando-
se: Norte, com a Rua C, medindo 13 metros de frente; Sul, com o lote 02, medindo 13 metros de fundos,
Leste, com o lote 10, medindo 32 metros do lado esquerdo; Oeste, com o lote 08, medindo 32 metros
do lado direito, conforme matricula 6351 do registro de imóveis de Sobradinho. SALDO DEVEDOR +
ACESSÓRIOS: R$ 92.709,66. VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 76.500,00. Leiloeiro Oficial: JOSE
LAZARO RIBEIRO MENEZES. Publicações: 15/08/2019 E 06/09/2019 – JORNAL DO COMÉRCIO E
23/08/2019 – GAZETA DA SERRA (GRUPO DE DIÁRIOS).

EDITAL DE 2º E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
Data do leilão: 26/09/2019.
Local: RUAASSIS BRASIL N° 11 - CENTRO, BENTO GONÇALVES/RS.
JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeiro Oficial matrícula 353/2017 estabelecido a
AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO, 2175/125, PORTO ALEGRE/RS, Telefone: (051) 3341-0749 faz
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por
cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda
do sinal dado. As vendas serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação de empregados e
dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas
relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive condomínio correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados,
informações pormenorizadas sobre os imóveis a Rua Coronel Fernando Machado 981, Sala 401, Centro,
Porto Alegre/RS, Telefone: (51) 99981-4057. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários,
caso não sejam localizados. AS: 12:30 HORAS, SED: A54758, CONTRATO: 104572003396, EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, ESPOLIO DE ARSENIO RIBEIRO DE FREITAS, BRASILEIRO(A),
ELETRICITÁRIO, CPF: 057.637.700-72, CASADO(A) COM LIZEMA MARIA RIBEIRO DE FREITAS,
BRASILEIRO(A), COMERCIÁRIA, CPF: 715.379.700-97. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento n°
304, localizado no quinto andar pavimento ou segundo pavimento, tipo do edifício denominado “Edifício
Residencial Jequitibá”, Sito na Rua Doutor Montaury, n° 188, nesta cidade, com acesso pela referida
Rua Doutor Montaury, dito apartamento é de fundos, à direita de quem estando na rua Doutor Montaury,
olhar o prédio, composto de sala de estar/jantar, sacada, cozinha com área de serviço, dormitório de
empregada, banheiro da empregada, dormitório de casal, dormitório de solteiro e banheiro, com a área
real total de 125,51981m², sendo 80,12m² de área real total privativa e 45,399811m² de área real total
de uso comum, correspondendo-lhe desta maneira a uma fração ideal de 0,02359633 no terreno e nas
demais coisas de uso comum e fim proveitoso do Edifício, o terreno onde se assenta a construção
supra, está localizado na zona urbana desta cidade, dentro do quarteirão formado pelas Ruas Doutor
Montaury, Barão do Rio Branco, General Gomes Carneiro, Avenida Osvaldo Aranha e Rua Antônio G.
Guindani, conforme matricula 29.270. LEILOEIRO OFICIAL: JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA.
PUBLICAÇÕES: 06/09/2019 e 26/09/2019 – Jornal do Comércio e 11/09/2019 – Jornal Semanário.

Pregão Eletrônico SRP nº 13/2019
Objeto: registro de preços para eventual aquisição de material farmacológico,
odontológico e hospitalar, destinados a suprir as Organizações Militares apoiadas
pelo 3º Batalhão de Suprimento, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos. O julgamento das propostas utilizará o critério de
menor preço por item. Sessão Pública no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a
partir das 10h30min do dia 19/09/19. Recebimento das propostas até as 10h29min do
dia 19/09/19, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio do site acima, via sistema
eletrônico. Edital disponível no site acima.

Jason Silva Diamantino – Cel
Ordenador de Despesas do 3º B Sup

AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
(BATALHÃO MARECHAL
BITENCOURT)

MINISTÉRIO DA
DEFESA

Além de proporcionar sabor 
aos pratos de renomados chefes 
da cozinha brasileira, o orégano 
e o tomilho ganharam outra fun-
cionalidade. O óleo essencial ex-
traído dessas duas ervas poderá 
ser utilizado como suplemento 
nutricional para bovinos a fim de 
reduzir a produção de gás meta-
no pelos animais. O Estudo com 
gado da raça nelore foi feito na 
Faculdade de Zootecnia e Enge-
nharia de Alimentos da Univer-
sidade de São Paulo em parceria 
com a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa).

Os ensaios foram feitos in vi-
tro e in vivo e utilizaram 10 di-
ferentes óleos essenciais, mas os 
menores índices de produção de 
gás metano estiveram associados 
ao tomilho e ao orégano, relata a 
zootecnista Gabriela Benetel, au-
tora da pesquisa. Nas análises in 
vitro, houve cerca de 75% de re-
dução da produção de gases acu-
mulados em condições ruminais, 
ou seja, em situação semelhante 
ao que aconteceria com o animal 
em seu processo digestivo. 

Isso aconteceu porque os 
óleos essenciais são potenciais 
aditivos naturais para uso de ali-
mentação animal pois apresen-
tam propriedades antibacteria-
nas, antifúngicas e antioxidantes, 
“melhorando a qualidade da di-
gestão animal e favorecendo a 
fermentação. Os ruminantes são 
uma das poucas fontes produto-
ras de gás metano que podem ser 
manipuladas”, explica.

O metano é exalado pelos ru-
minantes (bois, ovelhas, búfalos, 
camelo, entre outros) pelo “arro-
to” juntamente com a respiração 
e pelas flatulências, resultado de  
complexo processo digestivo. Se-
gundo a zootecnista, os resulta-
dos do estudo são importantes 
no debate sobre impacto ambien-
tal e atividade pecuária. 

Segundo a pesquisa, o Bra-
sil tem o maior rebanho comer-
cial do mundo, com 219 milhões 
de cabeças, e cerca de 13,4% do 
rebanho mundial. E, apesar da 
reconhecida importância, o País 
vem sendo criticado por emitir 
quantidades significativas de ga-
ses de efeito estufa: dióxido de 
carbono, metano e óxido nitro-
so.  (Jornal da USP)

Tomilho e orégano 
reduzem metano 
emitido pelo gado


