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ABERTURAS PREGÕES ELETRÔNICOS

EDITAL PE 1090/2022 Objeto: Registro de preços de ferramentas manuais (uso geral);

equipamentos elétricos p/ oficinas (uso geral); arames/telas.

DATA: 21/11/2022, às 09h PROCESSO: 22/1300-0008272-2

EDITAL PE 1091/2022 Objeto: Registro de preços de veículos.

DATA: 21/11/2022, às 09h PROCESSO: 22/1300-0008478-4

EDITAL PE 1093/2022 Objeto: Equipamentos/materiais p/ laboratório.

DATA: 21/11/2022, às 09h PROCESSO: 22/1205-0002415-5

EDITAL PE 9479/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de locação de centrais telefônica do tipo PABX e câmeras de web conferência, com

equipamentos novos, primeiro uso, devidamente instalados, com manutenção preventiva e

corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários originais de

fábrica; aparelhos telefônicos IP; manutenção e consertos de infraestrutura de redes

telefônicas IP dos órgãos da Brigada Militar.

DATA: 22/11/2022, às 09h PROCESSO: 21/1203-0008552-0

ABERTURA LEILÃO ELETRÔNICO

EDITAL LL 0027/2022 Objeto: Alienação de bovinos e ovinos que serão vendidos em lotes

fechados pertencentes à carga da Brigada Militar.

ABERTURA: 23/11/2022, às 10h PROCESSO: 22/1203-0004421-7

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Leilão Eletrônico 0024/2022 Processo 22/1300-0005316-1

Objeto: Alienação de Veículos Automotores Recuperáveis e Irrecuperáveis pertencentes

à Administração Pública Estadual.

A CPL/CELIC, designada pela Portaria nº 246/2022 e seus anexos, no uso de suas atribuições,

torna público o aviso de retificação do edital em epígrafe, o qual se encontra disponível no site

www.celic.rs.gov.br.

Paulo Roberto Sbaraini Lunardi

Subsecretário 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, e os demais atos referentes a julgamentos, fase recursal e

resultados deverão ser acompanhados nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou

www.compras.rs.gov.br.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Eventoabordaosdesafios
e rumos da engenharia

O
s desafios e rumos da
engenharia em um mer-
cado cada vez mais vol-
tado às questões tecno-

lógicas foram debatidos no Semi-
nário Tendências e Expectativas
do Mercado de Trabalho da En-
genharia 2022. O evento, promo-
vido pela Associação dos Enge-
nheiros do Setor de Energia Elé-
trica do RS (AECEEE), ocorreu
durante todo o dia de ontem, no
auditório do Sindicato dos Enge-
nheiros do Rio Grande do Sul
(Senge-RS), no bairro Menino
Deus, em Porto Alegre. Repre-
sentantes do governo do Estado
e entidades como o Sebrae-RS
também estiveram presentes.

Os painelistas discutiram te-
mas como fomento às iniciativas
e inovação, para cerca de 400 pes-
soas, entre inscrições presenciais
e on-line. Na visão do presidente
da AECEEE, Luiz Alberto Schrei-
ner, o setor precisa sempre estar
em constante transformação pa-
ra acompanhar as mudanças tec-
nológicas. “Precisamos falar mais
sobre as oportunidades no meio
da engenharia e mostrar ao enge-
nheiro que há muitas oportunida-
des de trabalho, seja ele integran-
te de uma startup ou funcionário
de um grande empregador.”

Nanci Walter, presidente do
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do RS (Crea-RS),
patrocinadora do evento, salien-
tou que as inovações estão pre-
sentes a todo momento no traba-
lho do engenheiro. “Estamos fa-
zendo aos poucos estas aproxima-
ções com entidades como o Insti-
tuto Caldeira, por exemplo, a fim
de fomentar projetos como o Crea
Júnior e o Crea Jovem, que estão
sendo formatados. De nada adian-
ta falarmos de tecnologia, meta-
verso, estas questões, se não esti-

vermos conectados, e esta cone-
xão precisa ser familiar a todos.”

O presidente do Senge-RS, Ce-
zar Ferreira, pontuou que 25% dos
associados do sindicato são em-
preendedores e profissionais libe-
rais, número que apresentou au-
mento significativo nos últimos tem-
pos. “Nascemos como uma entida-
de que representa os engenheiros,
e a realidade é que houve uma mu-
dança grande neste sentido. E o
sindicato precisa se adaptar a essa
nova realidade de surgimento das
startups e da inovação em geral.”

CIDADES

A Prefeitura de Nova Santa Ri-
ta lançou os editais de licitação
para as obras de três praças no
município – nos loteamentos Alto
da Boa Vista e Recanto da Quin-
ta, além do bairro Califórnia – e
uma quadra poliesportiva, que
será erguida no bairro Pedreira.
Os equipamentos são reivindica-
ções antigas da comunidade.

Ao todo, as obras custarão
R$ 1.396.978,22. Conforme a pre-
feitura, no caso da Pedreira, par-

te do investimento partiu de
uma emenda e o complemento é
do poder público. Este edital con-
templa a movimentação de terra
do terreno, construção de qua-
dra, paisagismo, mobiliário urba-
no, caminhos e pavimentações.

As praças receberão refor-
mas e melhorias como a constru-
ção de muros e quadras. O próxi-
mo passo é a publicação da lici-
tação. Os trâmites burocráticos
devem durar cerca de 90 dias.

A ONG Mulher em Constru-
ção, que há 16 anos capacita mu-
lheres para a construção civil,
em parceria com Visia – Constru-
ção Modular de Ivoti –, oferece
curso gratuito para formação de
mulheres utilizando moderna téc-
nica para o mercado. As oficinas
teóricas e práticas vão ensinar
às inscritas, a partir de 7 de no-
vembro, a tecnologia da Constru-
ção Modular, que utiliza blocos
padronizados e pré-moldados
transportados um a um e encai-
xados no local da obra.

As alunas, que ganharão
transporte e almoço diários, vão
aprender de graça como prepa-
rar o terreno, conhecer projetos
e construir casas, edifícios e ou-
tras edificações se valendo da
metodologia modular. Esse tipo
de edificação oferece rapidez de
execução e propicia a economia,
já que é cerca 30% mais barato
em relação ao de alvenaria. As
aulas serão de segunda a sexta-
feira, das 8h30min às 16h40min,
na sede da Visia Construção Mo-
dular, rua do Grotão 365. A du-
ração é de 28 dias úteis. Interes-
sadas devem ligar para (51)
9548-6137 e falar com Fátima,
monitora do curso.
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