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Um Hyundai HB20 
com placas de Maringá 
foi flagrado trafegando 
a 162 km/h na Rota 
do Sol (RS-453). O 
flagrante aconteceu no 
quilômetro 250, em São 
Francisco de Paula. A 
velocidade máxima do 
trecho é de 80 km/h.

Conduzir em uma 
velocidade acima de 
50% da máxima prevê 
infração gravíssima, com 
multa de R$ 880,41 e a 
suspensão do direito de 
dirigir, que pode variar 
de dois a oito meses.

Veículo é flagrado 
a 162 km/h

BM canoense morre salvando filho

Tomados de grande emo-
ção, familiares e colegas se 
despediram de Luis Fernan-
do de Abreu Fagundes na 
tarde deste domingo, em 
Canoas. A fatalidade da 
perda do militar em águas 
catarinenses marcou seu 
nome como herói ao sal-
var duas crianças do afo-
gamento, uma delas o pró-
prio filho.

Soldado Fagundes atua-
va na 3ª Companhia do 15º 
Batalhão de Polícia Militar 
(BPM) e morreu após salvar 
também a sobrinha, que não 
conseguia nadar. O velório 
e o enterro aconteceram na 
capela 8, no Cemitério São 
Vicente, no Estância Velha.

“Era um policial estimado 
e com muita consideração 
por todos seus pares e supe-
riores, integrante da 3°Cia, 
que deixou esposa e dois fi-
lhos. Bom profissional. La-

Shállon Teobaldo
shallon.teobaldo@gruposinos.com.br

Tentativa de 
feminicídio 
em Sapiranga

A Polícia Civil de 
Sapiranga investiga uma 
tentativa de feminicídio 
seguida de tentativa de 
suicídio na manhã desse 
sábado (6). Um homem 
de 57 anos atirou duas 
vezes no rosto da ex-
companheira e, em 
seguida, disparou contra 
a própria cabeça.

Conforme a Brigada 
Militar, a mulher tem 
34 anos e já havia 
registrado duas 
ocorrências contra o 
agressor. Uma por lesão 
corporal, de 2015, e 
outra por ameaça, em 1.º 
de janeiro deste ano.

Os dois foram 
socorridos ainda com 
vida e levados para o 
Hospital Sapiranga. O 
Hospital não informou 
o estado de saúde dos 
dois.

mentamos o trágico desti-
no”, disse o tenente-coronel 
Jorge Dirceu, do 15º BPM.

O que aconteceu
De férias com a família, 

Fagundes conseguiu tirar as 
crianças da água, na Praia 
do Rosa, em Santa Catarina, 
mas acabou sendo arrasta-
do pela correnteza.

Conforme o Corpo de 
Bombeiros de Santa Cata-

BM apreende 3,8 kg de maconha
A Brigada Militar apreendeu 3,8 kg de maconha, 

duas balanças de precisão e duas facas na noite 
desse sábado (6). A apreensão ocorreu na Vila 
Brás, em São Leopoldo. Durante patrulhamento, os 
policiais avistaram três homens entrando em uma 
casa abandonada. Na tentativa de abordagem, os 
criminosos fugiram e se desfizeram de uma mochila, 
onde foram encontrados os itens apreendidos.

Comunidade NH

Luis Fernando Fagundes

rina, a família estava no en-
contro do mar com a La-
goa do Meio. Em função da 
ressaca no mar, o corpo do 
policial foi encontrado cer-
ca de 40 minutos depois do 
desaparecimento, já den-
tro da Lagoa. Os socorristas 
tentaram todas as mano-
bras de ressuscitação, mas 
infelizmente Fagundes não 
resistiu.

Trajetória
Natural de Canoas, Fagun-

des tinha 41 anos. Formado 
em 2006, sempre atuou no 
15º BPM. Atualmente estava 
no policiamento de rua da 
região do Guajuviras, mas 
também já trabalhou no se-
tor de inteligência.

“Nós da Brigada Militar 
nos solidarizamos por es-
sa irreparável perda e ro-
gamos para que Deus possa 
confortá-los nesse momen-
to de grande dor, em que 
as palavras se apequenam”, 
disse nota do BPM.

Mais dois acidentes 
e agora são 9 mortes 
na RS-239 este ano
No final de semana houve uma colisão e também um 
atropelamento, que aumentaram estatística trágica

Dois acidentes resulta-
ram na morte de três 
pessoas na RS-239 

nesse fim de semana. Com 
esses casos, chega a nove o 
número de mortes na rodo-
via desde o início de 2021.

A colisão mais grave 
aconteceu próximo ao pór-
tico de entrada de Araricá, 
por volta das 22 horas des-
sa sexta-feira. De acordo 

Matheus Chaparini
matheus.chaparini@gruposinos.com.br

com o Comando Rodoviá-
rio da Brigada Militar (CR-
BM), uma Hilux com placas 
de Sapiranga transportava 
um carro em um reboque 
quando atravessou a pista 
contrária, atingindo um Vo-
yage de frente.

O motorista, Deleon Reis 
Vith, de 39 anos, morreu no 
local. Na manhã desse sába-
do (7), foi confirmada a mor-
te de um dos caroneiros da 
Hilux. Douglas Taschetto 
Nunes, de 24 anos, faleceu 

no Hospital Sapiranga. As 
circunstâncias do acidente 
ainda serão investigadas pe-
la Polícia Civil. 

Mais cedo, por volta das 
20 horas, havia sido confir-
mada a morte de um homem 
que foi atropelado na mes-
ma via. Vitório Camargo de 
Almeida foi atingido por um 
veículo no quilômetro 29, 
próximo da Calçados Beira 
Rio, em Sapiranga. Ele era 
metalúrgico e deixa sete fi-
lhos, 24 netos e uma bisneta.

Extrato: de Contratos de Prestação de Serviços: Contrato nº 001/2021. 
Data:08/01/2021.Objeto:Contratação de empresa para a prestação dos serviços de 
mão de obra com o fornecimento de todos os materiais necessários a serem 
empregados, sob o regime de empreitada por preço global, na execução de reforma 
e revitalização do Ginásio de Esportes Nenezão. Contratada:Efeito Comércio e 
Construções  Ltda. Valor Global:R$ 1.217.000,00. Vigência:12 meses. Licitação: 
Tomada de Preços n° 020/2020. Contrato nº 002/2021. Data:15/01/2021. 
Objeto:Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves 
(Lote 01) que integram a frota municipal. Contratada: Vinis Car Autopeças Eireli. Valor 
da hora técnica R$  24,00. Valor das Peças cfe tabela Audatex. Vigência:01 
ano.Licitação:Pregão Presencial n° 050/2020 - Ata de Registro de Preços nº 
009/2020. Contrato nº 003/2021.Data:15/01/2021.Objeto:Prestação dos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de veículos médios - vans e ambulâncias (Lote 
02), ônibus e caminhões (Lote 03), máquinas pesadas e equipamentos (Lote 04) que 
integram a frota municipal. Contratada:Casa das Retros Ltda EPP. Valor da hora 
técnica: Lote 02-R$  55,00. /Lote 03-R$  95,00. /Lote 04-R$ 95,00. /Valor das 
Peças cfe tabela Audatex. Vigência:01 ano.Licitação:Pregão Presencial n° 050/2020 
- Ata de Registro de Preços nº 009/2020. Contrato nº 004/2021. Data: 
26/01/2021. Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de oxigênio 
medicinal, diretamente nas unidades de saúde e nos domicílios de pacientes 
cadastrados para tratamento de oxigenoterapia domiciliar. Contratada:Ultra Air Com. 
Gases Ind e Med Ltda. Valor Global Estimado:R$ 59.580,00. Vigência:03 meses. 
Licitação: Dispensa n° 001/2021. Extrato: de Termos de Colaboração: Contrato 
nº 006/2021. Data: 28/01/2021.Objeto:formalização de parceria estabelecida pela 
Administração Pública com Organização Não Governamental para execução de 
atividades de educação ambiental relacionadas à Unidade de Conservação da Área de 
Relevante Interesse Ecológico – ARIE Morro Ferrabraz, com elaboração e impressão 
de 1.000 unidades de cartilha, duas palestras e duas saídas de campo. Contratada: 
Núcleo Sócio Ambiental Araçá-Piranga ONG.Valor Global:R$ 7.500,00. 
Vigência:01/02/2021 a 31/01/2022. Licitação: Chamamento Público Inexigível 
001/2021. Extrato: de Alteração, de Aditamento, de Supressão, de 
Prorrogações: Resolvem em comum acordo as partes contratantes: 5º Termo 
Alteração - Contrato de Locação n° 003/2015,  a prorrogação do contrato pelo 
período de um ano, a contar de  21 de dezembro de 2020, com termino em 20 de 
dezembro de 2021, sem reajuste, permanecendo o  valor  mensal de  R$ 2.941,54, 
para Locação de um imóvel sito na Rua Padre Réus, n°. 131, Bairro Centro, na cidade 
de Sapiranga-RS, com área a ser locada de 134,86 m2, matrícula n°. 912 do Livro 
n°. 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Sapiranga-RS, para a instalação da sede 
do Núcleo de Atendimento Especializado – NAE, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, com Marliza Ramos Bacher. Data:14/12/2020. Licitação: 
Pregão Presencial n° 059/2015. 15º Termo Alteração - Contrato de Prestação de 
Serviços n° 008/2015,  pela prorrogação do prazo de vigência, a contar de 04 de 
Fevereiro de 2021, com término em 20 de Março de 2021,  para a prestação de 
serviços de capina e varrição de calçadas, cordões/meio-fio e canteiros em ruas e 
avenidas do Município, com M&F Serv de Asseio e Conserv Eireli EPP. 
Data:02/02/2021. Licitação: Pregão Presencial n° 138/2014. Alteração nº 07 
Termo de Colaboração n° 002/2017,  pela prorrogação pelo período de 12 01 ano, 
a contar 01 de Janeiro de 2021 e com término em 31 de Dezembro de 2021,  
reajuste do valor no percentual de 4,52%, devidamente adequado ao 
limitador/indexador IPCA-IBGE acumulado do período – LC 173/2020, pactuando o 
valor total global para o exercício de 2021 a soma de R$ 71.905,05, com a OSC 
Associação Congregação de Santa Catarina - Escola Fundamental Imaculado Coração 
de Maria. Data: 13/01/2021. Licitação: Dispensa de Chamamento Público. 
Alteração nº 06 Termo de Colaboração n° 003/2017,  pela prorrogação pelo 
período de 12 (doze) meses, a contar 01 de Janeiro de 2021 e com término em 31 
de Dezembro de 2021,  reajuste do valor no percentual de 3,67434%, devidamente 
adequado ao limitador/indexador IPCA-IBGE acumulado do período – LC 173/2020, 
pactuando o valor total global para o exercício de 2021 a soma de R$ 472.755,00, 
com a OSC APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola Especial 
Recento Esperança. Data:13/01/2021. Licitação: Dispensa de Chamamento Público. 
3º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 289/2017, pela 
prorrogação do prazo de vigência, pelo período de um ano, a contar de 05 de 
Dezembro de 2020, com término em 04 de Dezembro de 2021, e o reajuste,  
utilizando o índice do IGPM, no percentual de 14,47%, passando o valor hora de R$ 
95,79 para R$ 109,65, para a Contratação da prestação dos serviços de transporte 
de terra, saibro e pedras (rachão), para manutenção das ruas de chão batido do 
Município, conforme solicitação da empresa, e da Secretaria Municipal de Obras, 
com Antônio Gomes Transportes Ltda ME. Data: 08/12/2020. Licitação:Pregão 
Presencial n° 134/2017. 4º Termo Alteração - Contrato de Prestação de 
Serviços n° 304/2017, pela prorrogação do prazo de vigência, pelo período de um 
ano, a contar de 01 de Fevereiro de 2021, com término em 31 de Janeiro de 2022, 
e a  inclusão da dotação - rubrica 3339034-Outras despesas pessoal dec. contrat.,  
para a Contratação da prestação dos serviços de Manutenção Predial para a 
Secretaria Municipal de Educação, com M&F Serv de Asseio e Conserv Eireli EPP. 
Data: 18/01/2021. Licitação: Pregão Presencial n° 137/2017. 4º Termo Alteração 
- Contrato de Prestação de Serviços n° 305/2017, pela prorrogação do prazo de 
vigência, pelo período de um ano, a contar de 16 de Janeiro de 2021, com término 
em 15 de Janeiro de 2022, e o  reajuste, pelo índice do IPCA no percentual de 
4,52%, passando o valor mensal de R$ 74.846,73 para R$ 78.229,80, para a 
Contratação da prestação dos serviços de Manutenção Predial para a Secretaria 
Municipal de Obras, com M&F Serv de Asseio e Conserv Eireli EPP. Data: 15/01/2021. 
Licitação: Pregão Presencial n° 137/2017. Alteração 04 Termo de Colaboração  n° 
001/2018, pela prorrogação pelo período de 01  ano, a contar 01 de Janeiro de 
2021 e com término em 31 de Dezembro de 2021,  pelo reajuste do valor no 
percentual de 4,52% o IPCA-IBGE acumulado do período – LC 173/2020, passando 
para R$ 579,80 mensais por aluno atendido,  total de 93 vagas, no valor máximo 
mensal de R$ 53.921,40, com a OSC Instituição Sinodal de Assistência, Educação e 
Cultura – Centro Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga - Unidade de Educação 
Infantil Duque de Caxias. Data:13/01/2021. Licitação: Dispensa de Chamamento 
Público. 3º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 005/2018, 
pela prorrogação do prazo de vigência, pelo período de um ano, a contar de 01 de 
Janeiro de 2021, com término em 31 de Dezembro de 2021, e o reajuste, pelo 
índice do IPCA no percentual de 4,52%, passando o valor mensal de R$ 31.048,75 
para R$ 32.452,15; para a Contratação de cooperativa para a prestação dos 
serviços de triagem, armazenamento temporário de resíduos triados, operação da 
estação de transbordo e destino final dos resíduos triados, na Central de Triagem de 
Lixo Doméstico do Município – CETRISA, localizada na Rua da Usina, Bairro São Luiz, 
com a Cooperativa de Trabalho e Reciclagem de Sapiranga-Recicooper. Data: 
27/01/2021. Licitação: Dispensa n° 001/2018. 9º Termo Alteração - Contrato de 
Prestação de Serviços n° 090/2018, pela prorrogação do prazo de vigência, a 
contar de 01 de Janeiro de 2021, com término em 30 de Abril de 2021, para a 
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de mão de obra com o 
fornecimento de todos os materiais necessários a serem empregados, sob o regime 
de empreitada por preço global, na execução das obras de construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) Travessão Ferrabraz (Contrato de financiamento CT 
249.624-95/2009 – Saneamento Integrado – Caixa Econômica Federal), com 
Construtora Gomes & Gomes Ltda. Data:09/12/2020. Licitação:Concorrência Pública 
n° 003/2018. 3º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 
214/2018,  a prorrogação do prazo de vigência, pelo período de um ano,  a contar 
de 17 Setembro de 2020, com prazo final em 16 de Setembro de 2021, e o 
reajuste utilizando o índice do IGPM, no percentual de 7,31%, passando o valor 
mensal de R$ 707,63 para R$ 759,35, prestação dos serviços de locação, suporte 

e atualização de sistema de gestão eletrônica de documentos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com Pitfall Sistemas Ltda. Data:04/09/2020. 
Licitação: Dispensa  n° 030/2018. 2º Termo Alteração - Contrato de Prestação de 
Serviços n° 279/2018, a prorrogação do prazo de vigência, a contar do dia 01 de 
Janeiro de 2021, com término em 31 de Dezembro de 2021, e o reajuste,  pelo 
percentual de 3,9856%, passando o valor  por km de R$ 4,73 para R$ 4,92 x 
28,042 km, sendo o valor por viagem de R$ 137,97;  referente  a Contratação de 
empresa para a prestação dos Serviços de Transporte de alunos da Rede Municipal 
que participam do Projeto “Tênis e Cidadania Sapiranga” no contraturno escolar; 
conforme solicitação da empresa, Secretaria Municipal de Educação, com a C R 
Turismo Ltda ME.Data:23/12/2020.Licitação:Pregão Presencial n° 106/2018. 
Alteração 04 Termo de Colaboração  n° 001/2019, pela prorrogação pelo período 
de 01  ano, a contar 01 de Janeiro de 2021 e com término em 31 de Dezembro de 
2021,pelo reajuste do valor no percentual de 4,52% pelo IPCA-IBGE acumulado do 
período – LC 173/2020, passando para R$ 617,42 mensais por aluno atendido. 
Totalizando 187  vagas, no valor máximo mensal de R$ 115.457,54, com OSC Assoc 
Educacional Sapiranga. Data:13/01/2021.Licitação:Chamamento Público. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 348/2019, prorrogado o prazo 
de vigência, pelo período de um ano, a contar de 02 de Janeiro 2021 até 01 de 
Janeiro de 2022, e o reajuste pelo índice do IPCA no percentual de 4,31%; para a 
contratação da prestação dos serviços de locação de software (com dois acessos ao 
sistema AudatexGOV) para calcular a estimativa dos custos de reparação de 
automóveis, caminhões e motos que integram a frota municipal, conforme a proposta 
comercial de renovação da empresa, solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração, com Audatex Brasil Serviços Ltda. Data:23/12/2020. Licitação: 
Dispensa n° 048/2019. 1º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços 
n° 349/2019, a prorrogação do prazo, pelo período de 12 meses, a contar do dia 
04 de Dezembro de 2020 a 03 de Dezembro de 2021; e o reajuste,  aplicando-se 
o IPCA, no percentual de 4,23%, para a prestação de serviços de transporte de 
calcário, composto orgânico e casca de arroz para desenvolvimento da produção rural 
no Município, alterando os valores respectivamente, de R$ 1.445,00 para R$ 
1.506,12, de R$ 773,00 para R$ 805,70,  e, de R$ 770,00 para R$ 802,57, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura, com Antônio Gomes 
Transportes Ltda. Data:14/01/2021. Licitação:Pregão Presencial n° 099/2019. 1º 
Termo Alteração – Ata de Registro de Preços n° 003/2020, impossibilidade de 
entrega  Lote 29- cloridrato de dopamina 5 mg/ml inj 10 ml, com RS Prods Hosp Ltda.  
Data:12/01/2021. Licitação:Pregão Presencial n° 023/2020.  3º Termo Alteração – 
Ata de Registro de Preços n° 004/2020, impossibilidade de entrega  Lote 96- 
captopril 25mg, com RS Prods Hosp Ltda. Data:12/01/2021.Licitação:Pregão 
Presencial n° 025/2020. 1º Alteração Termo de Cooperação n° 123/2020, pela 
prorrogação pelo período de 01 ano, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de 
Dezembro de 2021, o atendimento gratuito de 36 alunos na faixa etária de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, portadores de surdez e/ou outras necessidades 
especiais, bem como de seus familiares, facilitando o processo de ensino e 
aprendizagem, de modo a assegurar um bom desempenho escolar, utilizando sua 
língua materna, Libras – Língua Brasileira de Sinais, através de professores cedidos 
pela Prefeitura Municipal de Sapiranga, com Congregação Evangélica Luterana São 
Mateus. Data:13/01/2021. Licitação:Dispensa Chamamento Público nº 001/2020. 
2º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 001/2020, pela 
prorrogação do prazo de vigência, pelo período de um ano, a contar de 06 de Janeiro 
de 2021, com término em 05 de Janeiro de 2022, e o reajuste, pelo índice do IGPM 
no percentual de 6,00%, para a contratação da prestação de serviços de manutenção 
predial para as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, no valor 
atualizado de R$ 40,70  por hora/funcionário, com MP Johann Urb e Paisagismo Ltda 
ME. Data:23/12/2020.Licitação:Pregão Presencial n° 108/2019. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 041/2020, o aditivo referente 
a quantidade de RX Panonâmico, passando das atuais 30 unidades para 60 
unidades/mês, no valor unitário de R$ 54,49, a contar de 01 de Janeiro de 2021; 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, com a Cooperativa 
Novodente Ltda. Data:22/01/2021.Licitação:Pregão Presencial n° 007/2020. 1º 
Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 065/2020,  a 
prorrogação do prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 com prazo de término em 
28 de Fevereiro de 2021; referente a  Contratação da prestação de serviços 
especializados de portaria e zeladoria para a UPA 24 horas e na tenda de triagem do 
COVID-19, integrando as ações de prevenção e combate ao COVID-19, em caráter 
emergencial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, com ASR Monit 
e Zeladoria Ltda. Data:28/01/2021.Licitação:Dispensa n° 028/2020. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 088/2020, a prorrogação do 
prazo, a contar do dia 20 de Dezembro de 2020, com término em 18 de Abril de 
2021; para Contratação de empresa para a prestação dos serviços de mão de obra 
com o fornecimento de todos os materiais necessários a serem empregados, sob o 
regime de empreitada por preço global, na execução das obras de pavimentação 
asfáltica de trechos de diversas ruas no Município – 1ª parte - (Av. Presidente 
Kennedy, Av. Flamingos e Rua Elis Regina), (conforme Contrato de Financiamento 
Mediante Abertura de Crédito - Obras de Infraestrutura Viária – Mobilidade Urbana – 
CT nº 20/00550-4, firmado entre o Município de Sapiranga e o Banco do Brasil S.A. 
- Agente Financiador), Eurovia Construtora Eireli. Data: 09/12/2020. Licitação: 
Concorrência Pública n° 001/2020. 3º Termo Alteração - Contrato de Prestação 
de Serviços n° 129/2020, a prorrogação do prazo de vigência, a contar de 16 de 
Fevereiro  de 2021, com término em 15 de Junho de 2021,  para a  Contratação de 
empresa para a prestação dos serviços de mão de obra com o fornecimento de todos 
os materiais necessários a serem empregados, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, na execução das obras de pavimentação asfáltica de trechos de diversas 
ruas no Município – 5ª parte (Rua Sarmento Leite, Rua Nova Friburgo, Rua General 
Nascimento Vargas, Rua São Luiz Gonzaga, Rua Visconde do Herval, Rua Tom Jobim 
e Rua Santos Dumont ), (conforme Contrato de Financiamento Mediante Abertura de 
Crédito - Obras de Infraestrutura Viária – Mobilidade Urbana – CT nº 20/00550-4, 
com a Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda. Data: 20/01/2021. Licitação: 
Concorrência Pública n° 005/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Prestação 
de Serviços n° 163/2020,  a prorrogação do prazo de vigência, a contar de 01 de 
Janeiro de 2021, com término em 31 de Março de 2021,  referente a Contratação 
da prestação de serviços de locação e instalação de estruturas em locais estratégicos 
de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Referência de 
Síndromes Gripais – Av. 20 de Setembro, n. 1308, Centro / UPA 24HRS – Rua José 
de Alencar, n. 71, Bairro Centenário), na proteção e prevenção ao COVID-19, 
conforme Lei Federal nº. 13.979/2020, Decreto Federal nº. 10.282/2020 e demais 
dispositivos vinculados, com JN Estruturas Eireli EPP. Data: 01/02/2021. Licitação: 
Dispensan° 087/2020. 2º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços 
n° 172/2020, a prorrogação do prazo de vigência, a contar de 16 de Fevereiro de 
2021, com término em 19 de Junho  de 2021,  para a   Contratação de empresa para 
a prestação dos serviços de mão de obra com o fornecimento de todos os materiais 
necessários a serem empregados, sob o regime de empreitada por preço unitário, na 
execução das obras de pavimentação asfáltica de trechos de diversas ruas no 
Município – Pacote IV – 6ª parte (Rua Farroupilha, Rua Major Dantas, Rua  Operária, 
Rua Otávio Rocha, Rua Presidente Juscelino e Rua Euclides da Cunha), (conforme 
Contrato de financiamento com o Banco do Brasil nº 20/00550-4), com Construtora 
e Pavimentadora Pavicon Ltda.Data:20/01/2021.Licitação:Concorrência Pública n° 
006/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 
190/2020,  a prorrogação do prazo, retroativo a 28 de Dezembro de 2020 e 
prorrogação do prazo de execução pelo período de 03 meses, a contar de 18 de 
Janeiro de 2021;  para a Contratação da prestação de serviços de Locação de 
Caminhões e Máquinas Retroescavadeiras para recolhimento e transporte de galhos 
e entulhos em vias públicas do Município, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras, com Antônio Gomes Transportes Ltda. Data:15/01/2021. 
Licitação:Pregão Presencial n° 040/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de 
Prestação de Serviços n° 194/2020,  prorrogação do prazo pelo período de 45 
dias, a contar de 05 de Fevereiro de 2021, tendo como prazo final a data de 22 de 
Março de 2021; referente a  prestação dos serviços de mão de obra com o 

fornecimento de todos os materiais necessários a serem empregados, sob o regime 
de empreitada por menor preço global, na execução de reforma do Ginásio Palácio 
dos Esportes, com Studio R3 Construções Eireli. Data: 22/01/2021.Licitação:Tomada 
de Preços  n° 007/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Prestação de 
Serviços n° 211/2020, a prorrogação do prazo de vigência, pelo prazo de 30 dias,  
a contar de 16 de Janeiro de 2021, com término em 15 de Fevereiro  de 2021, para 
a prestação dos serviços de mão de obra com o fornecimento de todos os materiais 
necessários a serem empregados, sob o regime de empreitada por menor preço 
global, na execução de rede de abastecimento de água na Picada São Jacó, com 
F.IMM Brasil Ltda. Data: 22/12/2020. Licitação:Tomada de Preços n° 009/2020. 1º 
Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 218/2020, a 
prorrogação do prazo, pelo período de 60 dias, a contar do dia 26 de Dezembro de 
2020; para Contratação de empresa para a prestação dos serviços técnicos na área 
de gerenciamento ambiental, através de profissional geólogo, para análise de um 
área de disposição de resíduos urbanos, com o objetivo de auxiliar o Município de 
Sapiranga na determinação de um escopo técnico capaz de satisfazer os critérios 
técnicos mínimos exigidos para gerenciamento de áreas degradadas pela disposição 
de resíduos na central de Triagem de Resíduos de Sapiranga – CETRISA, com FS 
Assessoria Ambiental Ltda. Data: 12/01/2021. Licitação: Dispensa n° 111/2020. 1º 
Termo Alteração - Contrato de Prestação de Serviços n° 241/2020, a 
prorrogação do prazo de vigência, a contar de 17 de Fevereiro  de 2021, com 
término em 19 de Junho de 2021,  para a Contratação de empresa para a prestação 
dos serviços de mão de obra com o fornecimento de todos os materiais necessários 
a serem empregados, sob o regime de empreitada por preço unitário, na execução 
das obras de pavimentação asfáltica de diversas ruas no Município (Ruas Plínio Brasil 
Milano, Prof. Sarmento Barata, João Otto Saenger, Marechal Floriano Peixoto, Diogo 
Feijó, Padre Nóbrega, Igrejinha, Morro dos Conventos e Orquídea), com a AGCM 
Construtora e Mineradora Ltda. Data:20/01/2021. Licitação: Tomada de Preços n° 
022/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 042/2020, 
prorrogação do prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021; 
conforme Protocolo nº 15525/2020, da Secretaria Municipal de Educação, com R R 
Kirsch & Cia Ltda – EPP. Data:04/12/2020.Licitação:Pregão Eletrônico n° 002/2020. 
2º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 042/2020, o reequilíbrio financeiro 
do item açúcar cristal, passando o valor de R$ 3,32  para R$ 3,59 kg, e o item 
lentilha, de R$ 6,14 para R$ 9,59 kg; conforme Protocolo nº 15632/2020, da 
Secretaria Municipal de Educação, com R R Kirsch & Cia Ltda – EPP. 
Data:14/12/2020.Licitação:Pregão Eletrônico n° 002/2020. 1º Termo Alteração - 
Contrato de Fornecimento n° 044/2020,  a supressão no valor de R$ 10.620,00, 
dos empenhos nº 5009-14972-14986/2020, conforme solicitação da empresa,  da 
Secretaria Municipal de Educação, com a LA Com de Alimentos Ltda. 
Data:14/12/2020. Licitação:Pregão Eletrônico n° 002/2020. 1º Termo Alteração - 
Contrato de Fornecimento n° 045/2020,  a prorrogação do prazo, a contar de 01 
de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021; conforme Protocolo nº 15525/2020, 
da Secretaria Municipal de Educação, com SDT Assessoria & Representação Eireli 
ME. Data: 04/12/2020. Licitação: Pregão Eletrônico n° 002/2020. 2º Termo 
Alteração - Contrato de Fornecimento n° 046/2020,  prorrogação do prazo de 
vigência, a contar de 01 de Janeiro 2021, tendo como prazo final a data de 31 de 
Março de 2021, e a supressão no valor de R$ 75.684,75, dos empenhos nº 
5017-5018-20993-20995/2020; da Secretaria Municipal de Educação, com FAC 
Distrib Ltda. Data:  14/12/2020.Licitação:Pregão Eletrônico n° 002/2020. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Fornecimento n° 050/2020, prorrogação do prazo de 
vigência, a contar de 01 de Janeiro 2021, tendo como prazo final a data de 31 de 
Março de 2021, e a supressão no valor de  R$ 4.425,00, do empenho nº 
5034/2020, conforme Protocolo nº 15525/2020, da Secretaria Municipal de 
Educação, com Eduardo Schneider Fruteira ME. Data:04/12/2020. Licitação:Pregão 
Eletrônico n° 002/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 
087/2020,  a prorrogação do prazo de vigência,  a contar de 16 de Janeiro de 
2021, com término em 31 de Março de 2021, de acordo com  Solicitação da 
Secretaria Municipal de Administração, com Transporte e Comércio de Gás Steyer 
Ltda. Data:22/12/2020. Licitação:Pregão Presencial n° 026/2020. 2º Termo 
Alteração - Contrato de Fornecimento n° 087/2020,  o aditivo no valor de R$ 
205,00, correspondente a 01 unidade de botijão de gás – casco e carga – P13, de 
acordo com  Solicitação de Compra nº 135117 da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Departamento de Segurança e Mobilidade, com Transporte e 
Comércio de Gás Steyer Ltda. Data:29/01/2021.Licitação:Pregão Presencial n° 
026/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 091/2020,  a 
prorrogação do prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Fruteira 
Genuino Ltda ME. Data:23/12/2020.Licitação:Pregão Eletrônico n° 009/2020. 1º 
Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 092/2020,  a prorrogação do 
prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Simon Coml Atacadista 
Ltda EPP. Data: 23/12/2020. Licitação: Pregão Eletrônico n° 009/2020. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Fornecimento n° 093/2020,  a prorrogação do prazo, a 
contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, R R Kirsch & Cia Ltda. Data:23/12/2020. 
Licitação: Pregão Eletrônico n° 009/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de 
Fornecimento n° 101/2020,  a prorrogação do prazo, a contar de 01 de Janeiro de 
2021 até 31 de Março de 2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, com Fruteira Genuino Ltda ME. Data:22/12/2020. Licitação: 
Pregão Eletrônico n° 008/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento 
n° 102/2020,  a prorrogação do prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 
de Março de 2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, R R Kirsch & Cia Ltda. Data:22/12/2020. Licitação: Pregão Eletrônico n° 
008/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 103/2020,  a 
prorrogação do prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Simon Coml 
Atacadista Ltda EPP. Data:22/12/2020. Licitação: Pregão Eletrônico n° 008/2020. 1º 
Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 104/2020,  a prorrogação do 
prazo, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Supermercado Linassi 
Eireli. Data:22/12/2020. Licitação: Pregão Eletrônico n° 008/2020. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Fornecimento n° 105/2020,  a prorrogação do prazo, a 
contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, com SDT Assessoria & Representação 
Eireli ME. Data:22/12/2020.Licitação:Pregão Eletrônico n° 008/2020. 1º Termo 
Alteração - Contrato de Fornecimento n° 134/2020,  pela prorrogação do prazo 
de vigência, pelo período de 03 meses, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de 
Março de 2021, para o fornecimento de refeições prontas, utilizadas para distribuição 
a população em situação de vulnerabilidade e risco social, como parte das ações 
socioassistenciais do SUAS, para implantação de Serviço Assistencial COVID-19, 
repasse emergencial da Portaria do Ministério da Cidadania nº 369/2020; conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Zulma Pereira de Lima 
Bernardi. Data:19/01/2021. Licitação:Dispensa n° 069/2020. 1º Termo Alteração - 
Contrato de Fornecimento n° 135/2020, o reequilíbrio financeiro, do item leite 
longa vida integral litro, diferença de R$ 0,92/lt, passando de  de R$ 2,89 para R$ 
3,81, no valor total de R$ 16.376,00, conforme Protocolo nº 11914/2020; em 
atendimento a solicitação de compra nº 127302 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, com  R R Kirsch & Cia Ltda. Data:16/10/2020.Licitação:Dispensa  
n° 070/2020. 2º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 135/2020, pela 
prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 03 meses, a contar de 01 de 
Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, fornecimento de item de alimentação, 
para  a população carente e famílias vulneráveis em isolamento do COVID-19, recurso 
Auxílio Emergencial da Lei Complementar nº 173/2020, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, com  R R Kirsch & Cia Ltda. 
Data:19/01/2021.Licitação:Dispensa  n° 070/2020. 4º Termo Alteração - Contrato 
de Fornecimento n° 136/2020,  pela prorrogação do prazo de vigência, pelo 
período de 03 meses, a contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, 

fornecimento de item de alimentação, para  a população carente e famílias 
vulneráveis em isolamento do COVID-19, recurso Auxílio Emergencial da Lei 
Complementar nº 173/2020, solicitação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com  Simon Comercial Atacadista Ltda EPP. Data:19/01/2021. Licitação: 
Dispensa  n° 070/2020. 1º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 
137/2020, o reequilíbrio no item óleo de soja 900ml, diferença de R$ 2,20,  
passando o valor de R$ 3,79 para R$ 5,99; conforme Protocolo nº 11406/2020, 
Solicitação de Compra nº 132011 no valor R$ 13.200,00 da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, com  Trindade & Sehn Ltda ME.  Data: 18/09/2020. Licitação: 
Dispensa  n° 070/2020. 3º Termo Alteração - Contrato de Fornecimento n° 
137/2020, pela prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 03 meses, a 
contar de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Março de 2021, fornecimento de item 
de alimentação, para  a população carente e famílias vulneráveis em isolamento do 
COVID-19, recurso Auxílio Emergencial da Lei Complementar nº 173/2020, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com  Trindade & Sehn Ltda 
ME.  Data: 19/01/2021. Licitação: Dispensa  n° 070/2020. 1º Termo Alteração - 

Contrato de Fornecimento n° 185/2020, aditivo no valor de R$ 1.815,80; em 
atendimento as solicitação de compra nº 132716 da Secretaria Municipal de 
Educação, com  WE Com de Prods e Utilidades Domésticas Eireli. 
Data:06/11/2020.Licitação:Pregão Presencial n° 027/2020. 1º Termo Alteração - 
Contrato de Fornecimento n° 203/2020,  o aditivo no valor de R$ 73.900,00, lote 
13 - Luminária de Led, conforme Solicitação de Compra nº 132940; em atendimento 
a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, com  Unicoba Enercia SA. 
Data:04/11/2020.Licitação:Pregão Presencial n° 047/2020. 1º Termo Alteração - 
Contrato de Concessão n° 096-097-098/2020, prorrogar o prazo, pelo período 
de 180 dias, a contar de 25 de Setembro  de 2020 até  24  de Março de 2021, 
referente a Concessão espaço físico numerado (banca) para produtos agroecológicos 
e  orgânicos certificados junto à Feira do Agricultor Evaldo Alfredo Venter, situada na 
Av. João Correa, nº 1.690, para a comercialização direta pelos próprios agricultores 
de produtos primários (Agrícolas e Agroindustriais) produzidos na região - Feira 
Regional de Agroecologia e Produtos Orgânicos Certificados, criada pela Lei Municipal 
n. 6158/2017 e regulamentação do Decreto Municipal n. 6946 e 7118/2020, com  
Alice Maria Friedrich Martins, Leila Helena Kronbauer, Fábio Luiz Dias. 

Data:13/01/2021. Licitação: Dispensa n° 055/2020. Todas as demais condições 
estabelecidas nos contratos originais permanecem inalteradas. Extrato de Rescisão 
de Contrato: o MUNICÍPIO DE SAPIRANGA-RS, CNPJ sob nº 
87.366.159/0001-02, CONTRATANTE, e a empresa LUMENS ASSESSORIA E 
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ sob o nº 18.934.959/0001-60, 
CONTRATADA, celebram o presente TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2020, na data de 04 de 
Janeiro de 2021, referente a Contratação de empresa especializada em estudos 
(cálculos atuariais) e Assessoria Previdenciária Atuarial para o exercício de 2020, 
compreendendo a elaboração de Avaliação Atuarial de fechamento do exercício de 
2019 (DRAA 2020) para análise da solvência do Fundo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor do Município de Sapiranga-RS.  Protocolo nº 012953/2020 e Parecer 
Jurídico nº 1166/2020,  previsto no inciso II do Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, processo na modalidade de  Dispensa de Licitação nº. 
017/2020, Processo Administrativo Licitatório nº. 062/2020. Data:25/01/2021
Sapiranga, 05  de  Fevereiro de 2021. Carina Patrícia Nath Corrêa. Prefeita 
Municipal

...CONTINUA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS,
COMPONENTES PARA CALÇADOS E VESTUÁRIO DE TRÊS COROAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados, Componentes Para
Calçados e Vestuário de Três Coroas/RS, com base e representação no município de
Três Coroas, por seu representante NELSON HAAG, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, CONVOCA os associados quites com a tesouraria e em pleno gozo de
seus direitos sociais, a comparecer à Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á dia
12.02.2021, na sede social da entidade, na Rua Anita Garibaldi, 320, em Três
Coroas, às 18:00 em primeira convocação, e em caso não atingindo o quorum legal,
às 19:00 em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Prestação de contas da entidade do exercício social de 2020 com o parecer do
conselho fiscal;
2) Previsão Orçamentária para o exercício social do ano de 2022;
3) Suplementação da proposta orçamentária para o ano de 2021.

Três Coroas, 08 de fevereiro de 2021.
Nelson Haag - Presidente
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

AVISO N° 06/2021 
O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, através da Diretoria de Compras e Licitações 

informa:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/2020 – REMARCAÇÃO

Fica remarcada a Concorrência Pública para contratação de empresa com 
responsabilidade técnica para prestação de serviços de varrição manual e mecanizada 
em vias públicas; capina e roçada de vias públicas e manutenção de áreas públicas 
do Município de Novo Hamburgo, com data de abertura dia 11/03/2021 às 14:00h.
O edital estará disponível no site: editais.novohamburgo.rs.gov.br, sem custo para 

retirada. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, dia 08 (oito) de fevereiro de 2021.

FAUSTON GUSTAVO SARAIVA
Secretário Municipal de Administração

FENAC S/A - Feiras e Empreendimentos Turísticos

PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2018

Por disposição do art. 10 da Lei Complementar nº 173/2020, está
sendo prorrogada a validade do concurso público, Edital nº
001/2018 até 23/10/2021.

Novo Hamburgo (RS), 03 de fevereiro de 2021.
Márcio Daví Jung - Diretor Presidente

CNPJ 87.189.106/0001-63 NIRE 43300016811

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR - Sociedade Anônima de Economia Mista
- CNPJ/MF 94.380.763/0001-59 NIRE N.º 43300032027 – NOVO HAMBURGO – RS. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Convidamos os Senhores Acio-
nistas para se reunirem em nossa sede social, na Rua Três de Outubro, n° 667, sala 21, Bairro Ideal,
na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 18 de fevereiro de 2021, às 14h
ou à distância, de forma SEMIPRESENCIAL (on-line), conforme prevê o art. 121, § 2º, da Lei nº
6.404/1976, na forma do art. 125 da Lei n° 6.404/76, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DO DIA: ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Eleição e destituição de membros efetivos e
suplentes dos Conselho de Administração e Fiscal. Os membros efetivos e suplentes eleitos para
mandato junto aos Conselhos Fiscal e Administração terão como condição para o exercício
da função, prévia aprovação pelo Comitê de Elegibilidade, o qual avaliará os requisitos e ve-
dações dispostos na Lei nº 13.303/2016, com as previsões específicas do Decreto Municipal
nº 8.648/2019 e no Estatuto Social da Companhia. 2. Outros assuntos. Nos casos de indicação de
conselheiro pelos acionistas, na forma do Estatuto Social, o nome e currículo do indicado deverão
ser apresentados até 16/02/2021 para verificação de preenchimento de requisitos pelo Comitê de
Elegibilidade. Da participação: 1. Presencial: mediante apresentação da documentação de creden-
ciamento no momento da abertura da Assembleia. 2. À distância: mediante acesso conforme instru-
ções contidas no link https://www.comur.com.br/publicacoes-legais sendo indispensável a assinatura
digital por e-CPF e envio da documentação de credenciamento por meio eletrônico para expediente@
comur.com.br com até 48 horas de antecedência da data da Assembleia. Documentação de cre-
denciamento para participação: 1) Pessoa física: RG e CPF; 2) Pessoa Jurídica: atos constitutivos
atualizados (original ou cópia autenticada); ata de eleição de diretoria registrada com validade (se for
o caso); ato de nomeação de representante de órgão ou entidade; RG e CPF do representante; 3) Ór-
gão/Entidade: ato de nomeação para representação, quando não for possível mediante procuração;
RG e CPF do representante; 4) Procurador legalmente constituído: procuração específica original
com poderes especiais para participação e deliberação na Assembleia; comprovação dos poderes do
outorgante da procuração (se for o caso); RG e CPF do representante. Novo Hamburgo, RS, 08 de
fevereiro de 2021. João Alberto Antônio - Presidente do Conselho de Administração


