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recebem visita de 
crianças de casa abrigo

Brigada Militar e Bombeiros

APROXIMAÇÃO. 
Conhecer para 
melhor se 
relacionar

CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 04/21: Seleção para premiação de artistas no âmbito das 
ações de socorro ao setor cultural de Montenegro/RS que 
possuam mais de 2 anos de trajetória cultural, que receberão 
prêmio bruto individual de R$ 1.530,90 no total de até 12 artis-
tas. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial, 
Na diretoria de Cultura, localizada na Estação da Cultura de 
Montenegro, de 26 a 30/07/2021, das 8h às 11:30min e das 
13h30min às 16h. Justificativa: Lei nº 14.017/2020, Decreto 
Municipal 8.079/2020. Processo nº 10218/2020.
O edital encontra-se publicado no site www.montenegro.rs.gov.
br (Portal da Transparência)

GUSTAVO ZANATTA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Montenegro
Estado do Rio Grande do Sul

“Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura”
“DOE ÓRGÃOS. DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021 – Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de Óleo Diesel S10. Data/
hora do limite de acolhimento das propostas e documen-
tos: 05/08/2021 às 8h59min. Processo nº 5568/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 – Aquisição, com a 
entrega imediata e integral, de peças para veículos pesados. 
Data/hora do limite de acolhimento das propostas e docu-
mentos: 05/08/2021 às 08h59min. Processo nº 5489/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 – Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de Pneus para Frota Pesada. 
Data/hora do limite de acolhimento das propostas e docu-
mentos: 05/08/2021 às 13h59min. Processo nº 5365/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021 – Aquisição de Cabos de 
Rede CAT5e U/UTP. Data/hora do limite de acolhimento das 
propostas e documentos: 06/08/2021 às 08h59min. Proces-
so nº 5302/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021 – Aquisição, com a en-
trega imediata e integral, de peças para veículo. Data/hora 
do limite de acolhimento das propostas e documentos: 
06/08/2021 às 08h59min. Processo nº 5030/2021.  
Os Editais encontram-se publicados nos sites www.montene-
gro.rs.gov.br (Portal da transparência) e www.pregaobanrisul.
com.br.

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao interesse público, declara REVOGADA a licitação 
referente ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, 
processo nº 1301/2021, cujo objeto é a contratação de empre-
sa para manutenção de veículo pesado, com fornecimento de 
peças e mão-de- obra, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 
nº 8.666/93.

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Montenegro, no uso de suas atribui-
ções legais, torna pública a ANULAÇÃO do certame licitatório 
objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/2021, Contratação 
de empresa para fornecimento de Licenças de Antivírus com 
EDR, incluindo treinamento e suporte. Fundamento legal: art. 
49, §1º, da Lei Federal 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico nº 64/2021 – Registro de Preços para futu-
ra e eventual aquisição de Equipamentos de Condicionador de 
Ar e Serviços de Instalação e Desinstalação. 
Pregão Eletrônico nº 93/2021 – Registro de Preços para futu-
ra e eventual aquisição de Troféus e Medalhas. 
A Ata de Registro de Preços encontra-se publicada no mural da 
Prefeitura e no site www.montenegro.rs.gov.br. 
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Ladrão invade casa e é 
flagrado por adolescente

Um jovem de 15 anos de 
idade estava em seu quar-
to, por volta das 15h dessa 
quarta-feira, 21, quando 
foi surpreendido por um 
invasor. O fato ocorreu na 
rua Visconde da Mauá, em 
frente ao campo de futebol 
da Tanac, no bairro Tim-
baúva em Montenegro.

Segundo a irmã do jo-
vem, ele ouviu os cães la-
tirem, mas, como a rua não 
tem histórico de furtos ou 
roubos não deu muita im-
portância ao barulho. Logo 
em seguida, o morador es-
cutou batidas de palmas 
na frente da casa. Quando 
foi ver do que se tratava, o 

ladrão já havia entrado no 
pátio e arrombado a porta.

Ao se deparar com o 
ladrão, o jovem perguntou 
o que ele estava fazendo 
e mandou ele embora. O 
indivíduo saiu correndo e 
entrou em um Renault San-
dero, branco. O suspeito é 
descrito como um homem 
de cabelos claros (loiro), 
alto e forte. Ele usava ca-
misa social, preta, calça 
jeans e sapato social.

Câmeras de segurança 
de outras casas da rua fla-
graram a ação. Para facilitar 
a identificação do suspeito, 
a família tenta descobrir a 
placa do veículo. (CA)

O veículo usado 
na fuga foi filma-
do por câmeras 
de vizinhos 
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clarice almeida
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Crianças e adolescentes 
da Abefi Casa Lar de Mon-
tenegro tiveram uma tarde 
especial nessa quinta-feira, 

Uma sala foi decorada 
e ganhou brinquedos 
para receber o grupo 

A aproximação ocorreu já na chegada da turma ao 
batalhão da Brigada Militar (BPM)

22. Através do projeto pe-
dagógico desenvolvido pela 
entidade, 10 moradores do 
local foram conhecer o 5º 
Batalhão da Polícia Militar 
(BPM) e o quartel do Bom-
beiros Militares de Montene-
gro. O encontro foi marcado 
pela diversão e aproximação 
com os servidores da Segu-
rança Pública.

A iniciativa de apresen-
tar às crianças aos policiais 

e bombeiros surgiu da edu-
cadora pedagógica Tamara 
Behrens. A Abefi  - instalada 
em Montenegro desde abril 
deste ano – desenvolve pro-
jeto pedagógico no qual são 
abordados diversos tópicos. 
O tema a ser trabalhado no 
mês de julho é a promoção 
de hábitos e atitudes de au-
tonomia e interação social 
com as pessoas da comuni-
dade local, o que contempla 
a aproximação com a polícia 
e os bombeiros.

Tamara enviou um ofí-
cio ao 5º BPM solicitando 
autorização para a visita. 
Quando souberam do desejo 
das crianças em conhecer o 
local, os servidores planeja-
ram uma recepção acolhe-
dora. Um micro-ônibus da 
BM transportou a turma até 
o batalhão e, posteriormen-
te, levou aos Bombeiros. 

“Arrecadamos dinheiro 
com os colegas para com-
prar caixas de leite, orga-
nizamos o espaço para eles 
brincarem. Como são idades 

variadas, não dava pra ter 
só uma atividade, então a 
gente fez o planejamento do 
lanchinho, para fazer algo 
diferente pra eles”, conta a 
soldado daiana Brandt. En-
quanto os menores pintavam 
desenhos e ganhavam colo 
das policiais, os adolescen-
tes passearam de viatura. E, 
no final ainda teve presente 
para todo mundo.

Para uma das adolescen-
tes a experiência foi ainda 
mais especial. A jovem de 
17 anos, que carregava nos 
braços seu pequeno bebê, de 
três meses de vida, pôde so-
nhar de olhos abertos com a 
possibilidade de, um dia, fa-
zer parte do quadro de PMs 
do batalhão.

“Essa aproximação deles 
com nós é muito importan-
te. As educadoras relataram 
que um deles tinha medo da 
polícia. Queremos mostrar 
que estamos aqui para quan-
do eles precisarem de nós. 
Eles não devem temer a po-
lícia”, conclui daiana.


