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PREGÕES ELETRÔNICOS

OBJETO: Concessão de uso de áreas (lotes de terrenos) da Superintendência do Porto de Rio

Grande – SUPRG - Unidade Porto Alegre, localizados na Vila DEPRC, para a implantação de

terminais de movimentação, armazenagem e/ou comercialização de produtos e/ou insumos da

construção civil, instalação de empresa de navegação interior, além de outras atividades que

utilizem a hidrovia - SUPRGS.

ABERTURA: 18/08/2020, às 09h EDITAL: 9191/2020 PROCESSO: 16/0436-0000496-2

OBJETO: Captura e Transmissão de Dados e Imagens de Veículos (lombadas eletrônicas,

câmeras de monitoramento e OCR) com manutenção preventiva e corretiva (22 faixas

monitoradas por lombadas eletrônicas e 7 câmeras de monitoramento e 04 OCRs) – DAER.

ABERTURA: 18/08/2020, às 09h EDITAL: 9193/2020 PROCESSO: 18/0435-0034344-8

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 estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou

www.compras.rs.gov.br.

Amilton Santos Calovi

Subsecretário CELIC/SEPLAG

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

Abastecimento de água
receberáR$123milhões

O
Banco Regional de De-
senvolvimento do Ex-
tremo Sul (BRDE) e a
Prefeitura de Porto

Alegre anunciaram a contrata-
ção de financiamentos no valor
de R$ 112,2 milhões destinados
a melhorar o abastecimento de
água e tratamento de resíduos
sólidos, atualizar o plano o dire-
tor e aprimorar a gestão admi-
nistrativa do município. Com a
contrapartida da prefeitura, o
valor total dos investimentos
chega a R$ 123,1 milhões. A
maior parte dos recursos, R$
82,79 milhões, será destinada
para as obras de expansão da
Estação de Tratamento de
Água (ETA) São João. Outros
R$ 4,18 milhões serão emprega-
dos em estudos e projetos de
tratamento de resíduos sólidos
pelo DMLU. O anúncio foi em ví-
deo, no YouTube, e contou com
a participação do governador
Eduardo Leite, do prefeito Nel-
son Marchezan Júnior e do pre-
sidente do BRDE, Luiz Corrêa
Noronha, além de secretários e
do presidente do Dmae, Darcy
Nunes dos Santos.

A maior parte dos recursos
se destina a projetos estratégi-
cos no âmbito do Programa
Avançar Saneamento Porto Ale-

gre. Segundo o presidente do
Dmae, o projeto de ampliação
da ETA já estava em elabora-
ção e inclusive uma das dez
obras necessárias da nova adu-
tora de sucção da Estação de
Bombeamento de Água Trata-
da (Ebat) Ouro Preto já está
sendo realizada, como contra-
partida ao empréstimo. A am-
pliação da estação vai atender
cerca de 500 mil pessoas na zo-
na Norte e 4º Distrito.

Os R$ 4,4 milhões que serão
destinados ao DMLU servirão
para contratação de estudos pa-
ra escolher a rota tecnológica
mais sustentável e adequada ao
sistema de manejo de resíduos
sólidos urbanos do município.
Também serão aplicados no de-

senvolvimento de projetos de en-
genharia de centrais para tra-
tar cerca de 2 mil toneladas/dia
de resíduos sólidos. A conquista
da contratação desta linha de
crédito foi comemorada pelo go-
vernador e pelo prefeito. “Todo
investimento no RS depende de
nossa Capital se destacar nacio-
nal e internacionalmente”, afir-
ma Leite. Marchezan trata o mo-
mento como uma vitória. “É a
recuperação da capacidade de
crédito por meio da moderniza-
ção da gestão pública”, ressal-
ta. O presidente do BRDE disse
que o processo do financiamen-
to observou a capacidade de en-
dividamento do município, que
agora têm folga inclusive para
melhorar sua situação fiscal.

GERAL

Quatorze Estações de Bom-
beamento de Águas Pluvias es-
tão recebendo contêineres
adaptados para o uso dos ope-
radores. Nesta semana, o Dmae
começou a instalar os equipa-
mentos nas estações de núme-
ro 01, 06, 08 e 16. Em outras se-
te casas de bombas onde não
há espaço para esta instalação,
estão sendo construídos ane-
xos. A ação faz parte de uma
série de melhorias implementa-
das pelo Departamento no siste-

ma de drenagem da Capital. “O
objetivo é melhorar as condi-
ções de trabalho dos operado-
res”, afirma o diretor-geral,
Darcy Nunes dos Santos.

Os contêineres possuem 15
m² e são adaptados à perma-
nência de pessoas. Contam com
dois ambientes: um principal e
um sanitário, ambos com isola-
mento térmico e acústico em lã
pet, nas paredes e no teto, e re-
vestimento interno em gesso.
Serão providos de ar- condicio-

nado, banheiro com sanitário,
lavatório e box com chuveiro,
além de ligações de esgoto sani-
tário, abastecimento de água e
eletricidade. No ambiente princi-
pal, haverá uma copa com pia,
porta e janela em vidro tempe-
rado 8mm. Cada contêiner cus-
ta cerca de R$ 29 mil, sendo o
total do investimento da ordem
de R$ 406 mil. Conforme o
Dmae, o objetivo é modernizar
essas casas de bombas, sendo a
maioria construída há 50 anos.

Medida faz parte de parceria entre o BRDE e a Prefeitura da Capital

e envolve ainda tratamento de 2 mil toneladas/dia de resíduos sólidos

Maior parte dos recursos, R$ 82,79 milhões, será destinada para as obras de expansão da ETA São João
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS

n Expansão da ETA São João:
R$ 87,1 milhões

n Plano Diretor:
R$ 13,3 milhões

n Desenvolvimento Econômico:
R$ 3,8 milhões

n Sistema de gestão escolar:
R$ 1,3 milhões

n Patrimônio imobiliário:
R$ 6,6 milhões

n Patrimônio mobiliário:
R$ 4 milhões

n Gestão de frota:
R$ 2,5 milhões

n Resíduos sólidos:
R$ 4,4 milhões
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