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A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n. 81.867, de 07 de novembro de 2016, torna público, para conhecimento dos
interessados, que:

1. Realizará as seguintes Licitações:
Pregão Eletrônico 044/2017 do Tipo Menor Preço Unitário, para REGISTRO DE
PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (filtro de seringa,
luva, pipeta, etc), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA UFSM. Entrega das
propostas a partir do dia 24.03.2017 às 8 horas, no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura da proposta 05.04.2017 às 9 horas no site www.comprasnet.gov.br.
Pregão Eletrônico 049/2017 do Tipo Menor Preço Unitário, para REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA GAIOLAS, SISTEMA DE
ANESTESIA E MINI INCUBADORA destinados ao Biotério da UFSM, Campus
Santa Maria-RS. Entrega das propostas a partir do dia 24.03.2017 às 8 horas,
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura da proposta 05.04.2017 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, 6o andar,
Cidade Universitária, Santa Maria, RS, fone (55)3220 8189, no horário de expediente
externo da Universidade.

Santa Maria, 24 de março de 2017
Jayme Worst

Coordenador de Licitações

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 01/2017
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 06/04/2017, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, realizará oPregão
Eletrônico n.º 01/2017, processo n. 23163.000032.2017-02, tipo menor preço, que
tem como objeto contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
continuados de vigilância e segurança armada e desarmada, contemplando 02
(dois) postos de serviços desarmados diurnos em escala 12x36 e 02(dois) postos
armados noturnos em escala 12x36, de segunda a domingo, inclusive feriados, com a
inclusão do fornecimento dos equipamentos necessários, visando manter a segurança
dos bens patrimoniais do câmpus Sapiranga, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, pelo período de 12 (doze) meses conforme
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.
Os interessados poderão obter o Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Mais informaçõesatravésdostelefones(53)3026-6126ou3026-6127daCoordenadoria
de Licitações.

VIVIAN MAMI NISHIZAWA
Coordenadora de Licitações do Instituto Federal Sul-rio-grandense

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

AVISO DE LICITAÇÃO

SUL-RIO-GRANDENSE

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

A
segunda edição do Vai
Totó, uma corrida para
cachorros, será realiza-
da neste domingo no

Parque da Redenção. A ativida-
de integra a 58ª Semana de Por-

to Alegre, que comemora os 245
anos da cidade. Um dos objeti-
vos do evento, que ocorre das
9h às 12h, é arrecadar três tone-
ladas de ração que serão doa-
das para protetores de animais
previamente selecionados.

Maurício Pinzkoski, um dos
organizadores da Vai Totó, afir-
mou que a iniciativa tem o objeti-
vo de propiciar a qualidade de
vida animal e a arrecadação de
ração. “No ano passado, arreca-
damos duas toneladas e entrega-
mos para protetores seleciona-

dos. Agora, em 2017, queremos
atingir a quantidade de 3 tonela-
das”, comentou.

Segundo Pinzkoski, a ativida-
de terá o canicross (corrida pa-
ra pessoas e cães) e uma cami-
nhada. A largada será às 10h,
ao lado da pista de atletismo do
parque Ramiro Souto, e será di-
vidida em duas etapas: corrida e
caminhada. O percurso de 2 qui-
lômetros deverá ser feito ao la-
do do proprietário de cada cão.
A corrida terá duração de uma
hora. Tem premiação para os

cinco primeiros colocados nas
categorias masculino, feminino
e infantil.

Além disso, estão previstas
atividades para crianças, como
o teatro de fantoches com o te-
ma “Vai Totó”. Também haverá
uma feira de adoção de cachor-
ros e gatos, roda de conversa so-
bre adestramento, apresentação
de cães da Brigada Militar e da
Polícia Civil e sorteio de brin-
des. Conforme Pinzkoski, os ani-
mais para doação estarão vermi-
fugados e vacinados e as pes-

soas interessadas terão que
apresentar documento de identi-
dade e assinar termo de respon-
sabilidade.

Outra atração do Vai Totó se-
rá o desfile de moda pet com ani-
mais de raça. Cachorros e pro-
prietários vão mostrar as novi-
dades em roupas da marca Lili-
ca Pet. Também haverá venda
de roupas e de produtos pet nas
tendas montadas no parque Ra-
miro Souto. Inscrições para a se-
gunda edição do Vai Totó no si-
te www.vaitoto.dog.

O Banco de Leite Humano do
Hospital Fêmina (BLH/HF) está
com baixo estoque de leite dispo-
nível para doação. O BLH alerta
para a importância do aleita-
mento materno, principal alimen-
to para os recém-nascidos, espe-
cialmente os prematuros, e pede
a solidariedade das mulheres
que têm leite em demasia, saú-
de plena e estejam amamentan-
do. Interessadas em doar devem
manifestar a intenção por meio
do telefone (51) 3314-5353, prefe-
rencialmente das 8h às 17h, que
uma equipe fará o cadastro e re-
passará orientações em relação
aos procedimentos adequados.

Está faltando
leite noFêmina

Até o dia 31 de março, aconte-
ce o Super Bazar AACD, na ave-
nida Professor Cristiano Fis-
cher, 1510, em Porto Alegre. Es-
sa é uma oportunidade de adqui-
rir produtos de qualidade com
valores acessíveis. Todo o recur-
so arrecadado será revertido
aos atendimentos gratuitos reali-
zados na instituição. O evento
acontece de segunda-feira à
quinta-feira, das 8h30min às
11h30min e das 13h30min às
16h30min. Nas sextas-feiras,
das 8h30min às 11h30min.

Bazararrecada
paraAACD/RS

GERAL

VAI TOTÓ

DomingoparapetsemparquedaCapital
Metaéarrecadar 3
toneladasde ração em
benefíciode cãesque
foramabandonados
por seusdonos

DOAÇÃO

SOLIDARIEDADE

MEDICAMENTOS

Mudahorário
deatendimento

Nesta sexta e na segunda-fei-
ra, a Farmácia de Medicamen-
tos Especiais (FME) terá o horá-
rio de atendimento alterado, em
função da dedetização anual do
prédio da Avenida Borges de Me-
deiros, 546, em Porto Alegre, on-
de funciona a farmácia. Hoje, o
atendimento ao público ocorre
somente na parte da manhã,
das 7h às 12h. Já na segunda-fei-
ra, das 13h às 18h. Na terça-fei-
ra, o horário de funcionamento
volta ao normal, das 7h às 18h.


