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 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE WESTFÁLIA

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 18/2022

O Município de Westfália torna público que 
foi efetuada a Inexigibilidade de Chamamento 
Público nº 18/2022, com base no art. 31 da Lei 
13.019/2014, para contratação do ASSOCIAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ-
VEL DE WESTFÁLIA, para a coordenação de 
prestação de serviços de mecanização agrícola, 
especialmente a pulverização de defensivos 
agrícolas com uso de aeronave remotamente 
pilotada – DRONE. Valor R$ 143.000,00. Maio-
res informações poderão ser obtidas no setor 
de Licitações da Prefeitura através do telefone 
51-37624553 ou pelo email licitacao@westfalia.
rs.gov.br. 

Westfália, 17 de novembro de 2022.

JOACIR ANTÔNIO DOCENA - Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE WESTFÁLIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022

O MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA, em confor-
midade com a Lei n°8.666 torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do 
Pregão Eletrônico 15/2022. Objeto: contratação 
de instituição fi nanceira para a cessão onerosa 
do direito de efetuar o pagamento da folha dos 
servidores públicos do Município. Proposta 
vencedora: COOPERATIVA DE CRÉDITO, 
POUPANCA E INVESTIMENTO OURO BRAN-
CO - SICREDI OURO BRANCO RS. Valor: R$ 
223.000,00. Maiores informações poderão ser 
obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal, na Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 
ou pelo fone: 51-3762-4553. Westfália, 16 de 
novembro de 2022.

Joacir Antônio Docena – Prefeito

Região 

A Languiru está 
dando um im-
portante passo 

no segmento de grãos. Na 
festividade de aniversário 
de 67 anos da cooperativa, 
comemorados no dia 13 de 
novembro e celebrados em 
evento com associados no 
dia 11, na Associação dos 
Funcionários da Languiru, 
em Teutônia, o presidente 
Dirceu Bayer fez o anúncio 
ofi cial do investimento de 
R$ 40 milhões que está 
sendo projetado no com-
plexo portuário de Estrela. 
São 9,6 hectares de área, 
com infraestrutura de 10 
silos verticais metálicos 
com capacidade para três 
mil toneladas cada e mais 
um armazém graneleiro, 
com capacidade para 30 
mil toneladas de grãos, 

totalizando 60 mil tonela-
das de capacidade estática; 
dois secadores de grãos; 
duas moegas, uma delas 
com tombador para cami-
nhão bitrem; balança ro-

doviária e prédios anexos 
que podem ser utilizados 
para depósito de ensa-
cados, farelos, insumos, 
grãos em geral e ponto de 
venda para o associado. O 

local atende necessidade 
da cooperativa para rece-
bimento, processamento, 
limpeza, secagem, arma-
zenagem e expedição de 
grãos, especialmente mi-

lho e soja. A expectativa 
é de que a infraestrutura 
esteja adequada a receber 
a produção de associados 
e demais agricultores de 
todo Rio Grande do Sul, 
tendo em vista sua locali-
zação estratégica, já nesta 
safra, a partir de janeiro 
de 2023. Neste momen-
to, o local passa por ma-
nutenção preventiva que 
lhe permita o início da 
operação. A área portu-
ária tem a capacidade de 
interligar três modais de 
transporte: rodoviário, 
hidroviário e ferroviário. 
Em outubro, as intenções 
da Languiru foram apre-
sentadas ao governo do 
Estado, em audiência do 
presidente Bayer com o 
governador Ranolfo Vieira 
Júnior (PSDB), interme-

diada pela administração 
municipal de Estrela e com 
a participação do prefeito 
Elmar Schneider (PTB).

No dia 9 de dezembro, 
a administração de Estrela 
prevê a apresentação do 
projeto em reunião-almo-
ço da Câmara de Comér-
cio, Indústria, Serviços e 
Agronegócio (Cacis), do 
vizinho município. No dia 
16, autoridades participam 
de momento de assinatura 
e entrega ofi cial da infraes-
trutura para operação da 
Languiru, em solenidade 
junto às instalações da 
área portuária de Estrela. 
Nesse dia também deve ser 
anunciado o cronograma 
e fluxo de operação da 
unidade, com orientação 
quanto à entrega da pro-
dução no local. (A.I.)

Languiru investe R$ 40 mi no porto de Estrela
PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

Infraestrutura para recebimento, secagem e armazenamento de milho e soja deve entrar em operação já nesta safra

VENHA CONFERIR, ESTAMOS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR BANDEIRA 33
OU FAÇA SEU ORÇAMENTO PELO WHATSAPP  (51) 9 9800-8901
CONFIRA MEDIDAS PARTICIPANTES. ZÉ PNEUS, SEU REVENDEDOR OFICIAL GOODYEAR. JUNTOS SALVAMOS VIDAS

NA ZÉ PNEUS TEUTÔNIA VOCÊ ENCONTRA O PNEU QUE
VOCÊ PRECISA COM ATÉ 10% DE DESCONTO À VISTA!

Infraestrutura está em localização estratégica, com a possibilidade futura de aproveitamento 
dos modais rodoviário, hidroviário e ferroviário de transporte

Teutônia – Neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de 
novembro, ocorre o 16º Feirão de Veículos Seminovos de 
Teutônia, realização da CIC Teutônia e revendas locais, 
com o patrocínio de Sicredi, apoio da administração 
municipal e Teutonet Telecom. O tradicional evento será 
realizado no Pavilhão Multiuso do Centro Municipal 
de Eventos. O Feirão terá a participação das revendas 
Esquina Center Veículos, Strada Veículos, Fritz Automó-
veis, Teuto Motors, Sérgio Veículos, Ricardo Veículos e 
Viévi Automóveis. Além da variedade de veículos num 
único local, ainda haverá taxas especiais e condições 
facilitadas, preços promocionais e análise imediata de 
crédito, bem como a possibilidade de pagamento da 
primeira parcela somente em 2023. O local também 
receberá infraestrutura de food trucks para alimenta-
ção e brinquedos infl áveis gratuitos para as crianças. A 
última edição do evento ocorreu em outubro de 2021. 
Naquela oportunidade, em apenas dois dias, números 
fornecidos pelas revendas somaram mais de 70 veículos 
comercializados, além de 20 outros negócios encami-
nhados para fechamento a partir daquela semana, cujas 
vendas superaram os R$ 3,4 milhões. (A.I.)

Maciel Fischer/Cooperativa Languiru/divulgação

16ª EDIÇÃO

Fim de semana tem Feirão de Veículos Seminovos
Leandro Augusto Hamester/divulgação

Completos, de diversos anos e modelos: Feirão é caracterizado 
pela diversidade de ofertas


