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

que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO abaixo referido:

PREGÃO ELETRÔNICON.º 037/2021 PROCESSON.º 3048-01.00/21-9

OBJETO:FormalizaçãodeRegistrodePreços (SRP)comvistasàcontratação

depessoa jurídica especializadana locaçãodepainel deLEDenaprestação

de serviços de sonorização para eventos desta Assembleia Legislativa do

EstadodoRioGrandedoSul, incluindoainstalação,montagem,desmontagem,

operação, bemcomo todomaterial necessário ao pleno funcionamento dos

equipamentos, conforme especificações e condições previstas no Edital,

em seus Anexos e no Termo de Referência SEI nº 2907991.

Recebimento das propostas: a partir das 09h do dia 25 de junho de 2021.

Abertura das propostas: às 09h do dia 12 de julho de 2021.

Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 12 de julho de

2021, 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.

DANIELA MACHADO,

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REAGENDAMENTO

Pregão Eletrônico 9310/2020 Processo 19/2158-0001525-2

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de auxílio

alimentação/refeição para FASE/RS.

A Diretora do DELIC/CELIC, no uso de suas atribuições, reagenda, a data da abertura do

Pregão Eletrônico acima informado, para o dia 12 de julho de 2021, às 09h.

Marina Fassini Dacroce

Subsecretária CELIC/SPGG

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de

Medeiros, n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações

e Atas de Registro de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou

www.compras.rs.gov.br.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

GERAL

Cosems faz 35 anos
emdefesa da saúde

A Sociedade de Engenharia
do RS (Sergs) promoveu, ontem,
uma live em que debateu a mobi-
lidade urbana como solução ino-
vadora para o crescimento das
cidades. Participaram o secretá-
rio de Mobilidade Urbana de
Porto Alegre (SMMU), Luiz Fer-
nando Záchia, o secretário de
Planejamento e Assuntos Estra-
tégicos da Capital, Cezar Schir-
mer, o secretário de Governança
de Canoas, Felipe Martini, o
CEO da empresa Aerom Siste-
mas de Transporte S.A., Marcus
Coester, e o coordenador da Co-
missão de Transportes e Logísti-
ca da Sergs, João Fortini Alba-
no. Os secretários da Capital
apresentaram o plano de mobili-
dade da atual gestão e os desa-
fios para os próximos anos.
Atualmente, há 58,73 km de ex-
tensão cicloviária que deverá re-
ceber, até o fim de 2021, mais
dez. Além dos transportes coleti-
vo e hidroviário, que deverá ser
desenvolvido, o plano inclui um
projeto para o Centro Histórico,
com estímulo às caminhadas e
pedaladas, melhora na acessibili-
dade e valorização dos aspectos
históricos e culturais da região.

GESTÃO DO SUS

n "O Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do RS (Co-
sems) tem como atribuição fo-
mentar a gestão do SUS nos
municípios”, afirmou o presi-
dente do Cosems, Maicon Le-
mos, durante a cerimônia de
celebração dos 35 anos da enti-
dade, realizada no Centro de
Eventos do Hotel Plaza São Ra-
fael, em Porto Alegre. Lemos
destacou que, ao longo dos
anos, o Cosems tem disponibili-
zado capacitação e auxílio de
equipes técnicas sobre a gestão
do SUS. “Hoje temos uma res-
ponsabilidade grande na inter-
locução entre as esferas esta-
dual e federal de todos os te-
mas que o SUS oferece à popu-
lação”, afirmou Lemos, lembran-
do que o Cosems luta pelo mu-
nicipalismo do SUS. “Quem exe-
cuta e entrega para a comunida-
de os serviços de saúde do SUS
são as secretarias municipais. O
Cosems organiza todo o apoio.”

FABIANO DO AMARAL

Sergs realiza live
sobremobilidade

DESAFIOS


