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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 28/2016
ELETRÔNICO – SRP

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EM-
PRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de autopeças e 
acessórios de reposição para utilização em veículos do DAE.

DATA DA ABERTURA: 09/09/2016 
HORA: 09 horas (horário de Brasília – DF)
LOCAL: no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925282 – Departamento de Água e Esgotos de San-

tana do Livramento – RS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da data da di-

vulgação do Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

Cópia do respectivo Edital poderá ser adquirida no local, pe-
los sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.daelivra-
mento.blogspot.com.br ou ainda solicitado através do e-mail: 
dae.licitacao@gmail.com. Maiores informações pelos fones 
(55) 3967-1309 ou (55) 3242-4440.

Sant’Ana do Livramento, 25 de agosto de 2016.

Evanice Soares Alvariza
Chefe da Seção de Licitações   Izabel da Cunha Alvarez
        Procuradora Geral do DAE

Juliano Inácio Vallejo
Diretor Presidente do DAE

 OFÍCIO DO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS 
E DOS REGISTROS ESPECIAIS

PODER JUDICIARIO
EDITAL DE CASAMENTO

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE:
WANDERLI MOREIRA FIDELIS, SOLTEIRO, NATURAL DE SANT’ANA DO 
LIVRAMENTO, RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, FILHO 
DE WANDERLEI MADRUGA FIDELIS E DE MARTA SOLANGE MOREIRA 
FIDELIS
SIMONE DA LUZ VIEIRA , SOLTEIRA, NATURAL DE SANT’ANA DO LIVRA-
MENTO, RS, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE, FILHA DE JULIO 
RODRIGUES VIEIRA E DE CELITA MIRANDA DA LUZ VIEIRA
QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, ACUSE-O NA FORMA DA LEI.

SANT’ANA DO LIVRAMENTO, RS, 24 AGOSTO DE 2016
RIVANIA FRANZ DA SILVA

OFICIALA DESIGNADA

Em Campo 

alunos participam de projeto com pesquisa de ovinos 
Parceria institucional entre Prefeitura de Sant’Ana do Livramento, Uergs, Unipampa e Associação Santanense 

de Ovinocultores realizam atividade técnica para implantação de projeto de pesquisa em ovinos

Na prática, alunos iniciaram as atividades em campo

N
a terceira semana de agosto foi realizada no 
Campo de Cooperação da Prefeitura Muni-
cipal, dia de campo com atividades práticas 
em ovinocultura e com participação de vários 

alunos dos cursos de graduação de Zootecnia da UNIPAM-
PA, campus Dom Pedrito e de Agronomia da UERGS, campus 
de Sant’Ana do Livramento. 

 A atividade desenvolvida faz parte de um projeto que 
está em processo de implantação no local, através de uma 
parceria entre as entidades SMAPA (Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), grupo de pesquisa 
NUPPER (Núcleo de Pesquisa em Pequenos Ruminantes) 
da Universidade Federal do Pampa, grupo de pesquisa 
GEPAFO (Grupo de Estudos em Pecuária e Agricultura da 
Fronteira Oeste) da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul e Associação Santanense de Ovinocultores, visando 
avaliar a viabilidade da produção leiteira de raças ovinas 
consideradas inicialmente apenas para produção de carne 
e lã. Este projeto se justifica pela demanda existente por 
agroindústria local na obtenção da matéria prima “leite 
de ovelha”, já que o número de animais em lactação ainda 
é baixo. Ovinocultores já demonstraram interesse em 
implantar a explorar a criação de ovinos de raças leitei-
ras, de forma a aumentar a rentabilidade do seu sistema 
de criação. O projeto é de grande importância, porque 
validará através de pesquisas a campo, a viabilidade eco-
nômica da atividade. 

Esta parceria, formada entre a Prefeitura Municipal 
através da disponibilização de área para pesquisa e equipe 
técnica, as universidades com seus corpos docentes e 
acadêmicos e a associação de ovinocultores através de 
seus associados, é de extrema importância, pois o setor 
da ovinocultura demanda por atualizações através de 
pesquisa e experimentação, para produção e validação 
de conhecimento junto aos produtores, para que possam 
aprimorar sua produção. 

Também como resultado desse trabalho, haverá a 
formação de novos profissionais com conhecimento 
específico para atuar no mercado de trabalho vinculado 

Responsáveis por 
instituição na 

execução do projeto:
Prefeitura de Sant’Ana do Livramento – EngºAgrº Alex 
Fabiano Fernandes Gomes, vinculado ao Departamen-
to Técnico Agropecuário da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
• UERGS Unidade Sant’Ana do Livramento – Méd.Vet. 
Leonardo Menezes;
• UNIPAMPA Campus Dom Pedrito – Méd. Vet. Gladis 
Ferreira Corrêa;
• Associação Santanense de Ovinocultores – Zoot. 
Jair Menezes.

a cadeia produtiva da ovinocultura, já que os alunos das uni-
versidades que fazem parte do projeto, são os responsáveis 
por conduzir os experimentos sob orientação técnica de docen-
tes da UNIPAMPA e UERGS, e técnicos da Secretaria Municipal 
de Agricultura, além é claro, da preciosa contribuição fornecida 
pelos ovinocultores da Associação em razão do conhecimento 
acumulado em vários anos de criação de ovinos. 

C
ED

ID
A


