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G rupos de origem africa-
na promoveram um ato
contra a intolerância
religiosa ontem, no Par-

que da Redenção, em Porto Ale-
gre. Segundo os organizadores
do evento, os cultos têm sofrido
discriminação e ataques a sua li-
berdade de crença.
– É uma onda que está cres-

cendo. Temos visto casas invadi-
das, crianças perseguidas nas es-
colas e pais e mães de santo sen-
do atacados nas universidades.
Conclamamos a opinião pública
a olhar para os povos de matriz
africana. A situação já passou
da intolerância. Hoje, assistimos
a um terrorismo – afirma pai
Marcelo de Ogum, um dos idea-
lizadores do ato.
Entre os episódios de violên-

cia citados pelo grupo, estão os
recentes ataques ocorridos a ter-
reiros de umbanda e candomblé
registrados nas últimas semanas
no Rio de Janeiro. Há a suspeita
de que traficantes estejam por
trás das depredações.

CENTENAS DE PESSOAS
ESTIVERAM PRESENTES

Pai Marcelo de Ogum também
demonstrou preocupação com
a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), na semana pas-
sada, que permitiu que escolas
públicas do país promovam uma
crença específica nas suas aulas
da disciplina de religião:
– Acontece que a imensa

maioria dos professores é for-
mada por evangélicos e cristãos.
Cadê a laicidade do Estado?
A manifestação reuniu inte-

grantes de religiões africanas de
diferentes regiões do Rio Gran-
de do Sul. Segundo a organiza-
ção, mil pessoas compareceram
ao evento. Informalmente, a Bri-
gada Militar (BM) citou que o
público do ato foi formado por
cerca de 500 pessoas.
Também idealizador da mani-

festação, pai Tiago de Bará pe-
diu o fim da “intolerância e do
racismo institucionalizado”.
– Acreditamos ser possível

que todas as religiões caminhem
juntas, cada uma ao seu modo,
com respeito pelas crenças de
todos – diz pai Tiago.
Após discursos proferidos em

um carro de som nas cercanias
da Redenção, o grupo realizou
uma caminhada pelas ruas in-
ternas do parque da Capital.

NAREDENÇÃO

Ato pede
tolerância a
religiões de
matriz africana

SECRETARIA DE MINAS E ENERGIASECRETARIA DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO: CEEE-D/6000000193

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica comunica que
foi prorrogada a data para abertura das Propostas, da referida licitação,
para o dia 06/10/2017, às 8h, no local indicado no Edital. A abertura da
sessão de disputa ocorrerá às 9h da mesma data, no endereço eletrônico
www.pregaobanrisul.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna público que estará realizando
os seguintes processos licitatórios: Pregão Presencial - PP 41/2017 - Objeto:
Aquisição de mobiliário, equipamentos eletrônicos e de informática para o
Departamento Municipal de Saúde. Abertura: 17/10/2017, às 9:00h; Pregão
Presencial - PP 42/2017 Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de pedra
brita. Abertura: 20/10/2017, às 9:00h; Tomada de Preço TP 07/2017 - Objeto:
contratação de prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais -
pavimentação em bloco Inter travado de concreto de passeio público na Avenida Dona
Etelvina. Abertura: 19/10/2017, às 9:00h. Maiores informações e cópia dos editais
poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, com
endereço na Rua Gonçalves Dias, nº 875, pelo fone/fax (54) 3322-1051, pelo site
www.quinzedenovembro.rs.gov.br ou pelo e-mail planejamento@pm15nov.rs.gov.br.

Gustavo Peukert Stolte - Prefeito Municipal

CLAUDIO FAGUNDES DA ROCHA, Registrador Público, titular do Serviço de Registro de Imóveis do Município de
Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, em virtude do intimado estar em local ignorado, incerto ou inacessível, faz a
presente INTIMAÇÃO por edital de: ANAPAULASILVADE FARIA inscrito(a) no CPF/MF sob nº 988.280.530-20, residente e
domiciliado(a) na Rua Jamelão, nº 103, sobrado 2, Resid. Jamelão I, Granja Esperança de Cachoeirinha/RS. O(a) intimado(a)
deverá comparecer ao Serviço de Registro de Imóveis, situado à Av. Flores da Cunha, nº 4251, nesta cidade, para efetuar o
pagamento da importância total de R$ 3.465,97 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos)
atualizado até a data de 16/03/2017, sujeito a atualização monetária e juros de mora, somando-se os encargos vencidos e
vencíveis até a data do efetivo pagamento, bem como as despesas de intimação e publicação deste edital, do qual é devedor(a)
em decorrência de atraso no pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento Imobiliário garantido por
Alienação Fiduciária nº 8444401731597, firmado em 09/10/2012, registrado sob o R-1 da matrícula nº 50.569, deste Serviço
Registral. O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena
de ser consolidada a propriedade do imóvel na pessoa da credora fiduciária, a qual requereu, expressamente, a publicação do
presente edital de intimação - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. Cachoeirinha, 27 de abril de 2017. Evandra Moehlecke
Moraes - 4º Registradora Substituta.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE CACHOEIRINHA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUniversidade Federal de Pelotas torna público que realizará as seguintes licitações:
Pregão Eletrônico 54/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE. Abertura das propostas dia 16/10/2017, às 14h00min no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregão Eletrônico 56/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
E DE FERRAGEM. Abertura das propostas dia 17/10/2017, às 09h00min no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregão Eletrônico 61/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA TELEFONIA. Abertura das propostas dia 16/10/2017, às 09h00min no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregão Eletrônico 62/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
QUIMIOTERÁPICOS. Abertura das propostas dia 16/10/2017, às 09h00min
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregão Eletrônico 65/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL
PARA PINTURA. Abertura das propostas dia 16/10/2017, às 14h00min
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregão Eletrônico 66/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE RAÇÃO. Abertura das
propostas dia 17 /10/2017, às 09h00min www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregão Eletrônico 70/2017 (SRP), para AQUISIÇÃO DE SORO
HOSPITALAR. Abertura das propostas dia 16/10/2017, às 09h00min
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Pelotas, 02 de outubro de 2017. Ana Simeonidis

AVISOS DE LICITAÇÕES

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PELOTAS MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Revogação de Edital

A Prefeitura Municipal de Capela de Santana-RS, através de seu
Prefeito Municipal José Alfredo Machado, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados, a REVOGAÇÃO da licitação divulgada através do
edital de Pregão Presencial nº 11/2017, tendo por objeto
aquisição gás e água mineral, por razões de interesse Público.

Capela de Santana, 29 de setembro de 2017.

Prefeito Municipal
Jose Alfredo Machado

AVISO DE 2ª NOVA CONVOCAÇÃO PARAO LOTE 02

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2017.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BIOINDICADOR BIOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDEDEFORTALEZA, PELOPERÍODODE12 (DOZE)MESES,DEACORDOCOMASESPECIFICAÇÕES
E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
DO TIPO:MENOR PREÇO.
DA FORMADE FORNECIMENTO: POR DEMANDA.
A Presidente da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
públicopara conhecimentodos licitantes edemais interessados, quedodia 02deoutubrode2017
a 18 de outubro de 2017 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de
Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura
das Propostas acontecerá no dia 18 de outubro de 2017, às 10h00min. (Horário de Brasília) e o
início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h30min. do dia 18 de outubro de
2017 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para
consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77 - Centro – Ed. Comte. Vital
Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, no e-compras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/
publico/index.asp, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.
br/licitacoes/. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.

Fortaleza-CE, 29 de setembro de 2017.
Geovânia SabinoMachado
PRESIDENTE DA CLFOR

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 01/2017
O 12° BE Cmb Bld - UASG 160356, por intermédio de seus Pregoeiros, avisa aos interessados
que realizará a licitação conforme abaixo. Especificações e condições constantes nos Editais.
Os interessados poderão adquirir os Editais, através do site:www.comprasgovernamentais.gov.br ou
na SALC - Av. Visconde de Tamandaré s/nº - CEP: 97.541-520 - Alegrete-RS, ou pelo telefone: (55)
3422-5771, a partir da data de divulgação.
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em
serviços gráficos, recarga de toner, locação de ônibus, emissão de passagens e publicações,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas
pelos órgãos e entidades participantes, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.
DATA DIVULGAÇÃO: 02 de Outubro de 2017.
DATA/HORA ABERTURA: 23 de Outubro 2017 - às 10:00 Hs (Horário de Brasília).

LUCIANOAFONSO GONÇALVESAZEVEDO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 12° BE Cmb Bld

MINISTÉRIO DADEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

12º BATALHÃO DE ENGENHARIADE COMBATE BLINDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 16/2017
O 12° BE Cmb Bld - UASG 160356, por intermédio de seus Pregoeiros, avisa aos
interessados que realizará a licitação conforme abaixo. Especificações e condições
constantes nos Editais. Os interessados poderão adquirir os Editais, através do site:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou na SALC - Av. Visconde de Tamandaré s/nº - CEP:
97.541-520 - Alegrete-RS, ou pelo telefone: (55) 3422-5771, a partir da data de divulgação.
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em
serviços de instalação de sistema de aquecimento solar com fornecimento de material, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e
entidades participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos.
DATA DIVULGAÇÃO: 02 de Outubro de 2017.
DATA/HORA ABERTURA: 16 de Outubro 2017 - às 10:00 Hs (Horário de Brasília).

LUCIANOAFONSO GONÇALVESAZEVEDO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 12° BE Cmb Bld

MINISTÉRIO DADEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

12º BATALHÃO DE ENGENHARIADE COMBATE BLINDADO

PUBLICAÇÕES LEGAIS


