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Pregão Eletrônico n.º 09/2015
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-
GRANDENSE, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que,
às 9h do dia 28/10/2015, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, realizará o
Pregão Eletrônico n.º 09/2015, tipo menor preço, que tem como objeto Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva dos
equipamentos de ar condicionado do Campus Camaquã. Os interessados poderão
obter o Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Mais informações através
do telefone (51) 3671-7356, com a Coordenadoria de Compras, Almoxarifado e
Patrimônio do Campus Camaquã.

CRISTINA SANTANA DA SILVA
Coordenadora de Compras, Almoxarifado e Patrimônio do Campus Camaquã

do Instituto Federal Sul-rio-grandense

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
EducaçãoSUL-RIO-GRANDENSE

Campus Camaquã

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

REDE SANAR DE FARMÁCIAS ASSOCIADAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente da Rede Sanar de Farmácias Associadas, Sr. JOÃO TALAIA O’DONNELL FILHO, no uso de suas atribuições legais,
deixa público, que convoca seus membros efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova
Presidência, Diretoria e Conselho Deliberativo da Rede Sanar de Farmácias Associadas, que ocorrerão de acordo com
as normas previstas no Estatuto Social e no Edital afixado no mural da Sede da Entidade. A Assembleia realizar-se-á

no dia 01 de Dezembro de 2015, às 13h30min, com a presença de quorum mínimo de 2/3 dos associados em
primeira chamada e em segunda chamada, com qualquer quorum, às 14h, na Sede da Rede Sanar de Farmácias,

à Rua Bento Gonçalves, 2727, conj. 116 - Porto Alegre/RS

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2015

João Talaia O’Donnell Filho
Presidente da Rede Sanar de Farmácias Associadas

OBJETO: ELEIÇÃO DA DIRETORIA GESTÃO 2016/2020
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AUniversidadeFederaldeSantaMaria,pormeiodeseupregoeiro,designadopelaPortaria
n. 74.020, de22dedezembrode2014, tornapúblico, paraconhecimentodos interessados, que:
1. Realizará as seguintes Licitações:

Pregão Eletrônico 184/2015 do Tipo Menor Preço Unitário, para a AQUISIÇÃO DE
LEITOR BIOMÉTRICO, destinados ao Centro de Processamento de Dados da UFSM.
Entregadaspropostasapartirdodia16.10.2015às8horas,nositewww.comprasnet.gov.br.
Abertura da proposta 29.10.2015 às 9 horas no site www.comprasnet.gov.br.
2. Os editais completos poderão ser retirados nos sites www.comprasnet.gov.br e

www.ufsm.br, ou no endereço: Prédio da Administração Central, sala 657, 6° andar,
Cidade Universitária, Santa Maria, RS, fone (55)3220 8189, no horário de expediente
externo da Universidade.

Santa Maria, 16 de outubro de 2015
Jayme Worst

Coordenador de Licitações

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA

Ministério da
Educação

A
lém das ilhas do Guaí-
ba, onde mais de 500
pessoas estão desabri-
gadas, o foco da prefei-

tura de Porto Alegre também
passou a ser os bairros Nave-
gantes e Humaitá. Com a catás-
trofe de ontem, que resultou no
destelhamento de casas e ruas
alagadas, a região ganha aten-
ção para que os problemas se-
jam o mais brevemente resolvi-
dos. Junto com os estragos, tam-
bém cresceu a necessidade de
doações para os atingidos.

O prefeito de Porto Alegre, Jo-
sé Fortunati, relatou que todos
os bairros da Capital sofreram
abalos de alguma maneira. En-
tre os prejuízos, dez escolas mu-
nicipais ficaram danificadas.
Além disso, quatro unidades de
saúde registram alagamentos. A
unidade da Restinga teve de ser
fechada. As equipes da Defesa
Civil trabalharam durante toda
a madrugada de ontem na colo-
cação de lonas em casas deste-
lhadas ou danificadas pelo ven-

to e granizo. Ao todo, foram rea-
lizados 130 atendimentos. Com
o trabalho, o estoque de lona da
Defesa Civil, que deveria durar
até o final do ano, esgotou.
Além das lonas pretas, outros
materiais têm maior necessida-
de de doação, como xampu, con-
dicionador, escova de dente, ab-
sorvente, sabão em pó e espon-
ja, além de alimentos de consu-
mo rápido. A Fundação de Assis-
tência Social e Cidadania (Fasc)
segue coordenando o atendimen-
to aos abrigados no Ginásio Te-
sourinha. O número de alocados
permanece o mesmo: 230. O gi-

násio tem capacidade para rece-
ber até 300 pessoas.

O prefeito mostrou ainda
preocupação com as chuvas es-
peradas para a próxima sema-
na. Segundo ele, a previsão do
Metroclima é de que na terça,
quarta e quinta-feira, a Capital
seja atingida por chuvas com al-
ta volumetria, podendo aumen-
tar novamente, de forma preocu-
pante, o nível do Guaíba. “As for-
tes chuvas devem atingir tam-
bém a região Central do Estado,
por onde passa o rio Jacuí, que
é responsável por 85% do volu-
me de água do Guaíba.”

direto ao ponto

Casas são destelhadas
no Litoral Norte

PAULO NUNES

■ No Litoral gaúcho também hou-
ve registro de alagamento de
vias, mas sem consequências gra-
ves em casas e nos serviços essen-
ciais à população. Os municípios
mais atingidos na região foram
Caraá e Santo Antônio da Patru-
lha, onde a combinação de grani-
zo e vento destelhou cerca de mil
casas, algumas na sua totalidade.

AJUDA FEDERAL

PAUSA NA MOBILIZAÇÃO

DOAÇÕES PARA ATINGIDOS

Humaitá e Navegantes
têm casas destelhadas
Osdoisbairrosna
zonaNorte passama
ser foco daprefeitura.
LonasdaDefesa Civil
estãoesgotadas
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Defesa Civil monitora
rios em Santa Catarina

MinistroasseguraverbasparaoRS

Bancários se
solidarizam

■ A chuva voltou a atingir Santa
Catarina ontem e já causa danos
em 38 municípios. Na região do
Planalto Norte, em Três Barras, Ca-
noinhas e Mafra, há 500 desabriga-
dos. A situação também é grave na
Serra, em Lages, e no Alto Vale do
Itajaí, em Rio do Sul. A Defesa Civil
monitora o nível de rios que estão
em cota de alerta ou emergência.

A visita a Porto Alegre do mi-
nistro interino da Integração Na-
cional, Carlos Vieira, ontem,
trouxe alento, mas não defini-
ção. O Rio Grande do Sul vive
uma situação caótica, castigado
por vendaval, granizo e chuva in-
tensa, intensificados na noite de
quarta-feira.

Em reunião realizada pela ma-
nhã no Palácio Piratini, o minis-
tro ouviu do governador José Ivo
Sartori e de representantes da
Federação das Associações dos
Municípios do Rio Grande do Sul

(Famurs) sobre a situação cala-
mitosa em que se encontram pe-
lo menos 60 municípios gaúchos
atingidos pelas chuvas dos últi-
mos dias. Carlos Viera disse não
ter como antecipar os valores a
serem usados na ajuda às cida-
des em estado de emergência e
calamidade. Assegurou, contudo,
que o governo federal não contin-
genciará verbas para isso e que
todas as demandas apresenta-
das de acordo com os processos
do Ministério serão atendidas.

O governador Sartori reco-

nheceu que a situação vivida pe-
lo Rio Grande do Sul desde ju-
lho, com episódios de chuva, gra-
nizo, geada e enchentes, é muito
difícil. “Neste momento, a nossa
prioridade é olhar para as pes-
soas, atender necessidades ur-
gentes que garantam a seguran-
ça e a sobrevivência dos desabri-
gados” afirmou.

O governo do Estado já distri-
buiu 5 mil kits de sobrevivência
aos desabrigados. Até sábado,
mais 20 mil kits devem chegar
ao Rio Grande Sul.

Em greve há dez dias, os
bancários se dedicaram ontem
à solidariedade. Eles recolhe-
ram donativos para a popula-
ção desabrigada e desalojada.
Às 14h de hoje, uma comitiva
irá até o ginásio Tesourinha pa-
ra entregar os itens arrecada-
dos. Apesar da pausa, a mobili-
zação dos grevistas prossegue
e o atendimento nas agências
ainda é restrito.

Ginásio Tesourinha tem capacidade para alojar até 300 pessoas


