
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022

Paulo Sérgio Battisti, Pref. de Camp. do Sul-RS, torna público que realizará Licitação
na Modalidade, Pregão Presencial com o objetivo de Contratar empresa através
de um profissional habilitado para ministrar aulas de música junto ao Centro de
Referência de Assistência Social do município, com abertura da sessão pública
para dia 28/09/2022 às 14h00min. Informações do Edital pelo Fone: (54)3366-1455
ou pelo site do município http://www.campinasdosul.rs.gov.br. Camp. do Sul/RS,
16/09/2022. Paulo Sérgio Battisti-Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICO 035/2022 - Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços
técnicos na área de engenharia elétrica, necessários para elaboração e acompanhamento de projeto de rede
de entrada de luz e distribuição interna nos lotes do Condomínio Industrial, no município de Taquari/RS, nos
termos e condições definidos no edital e em seuAnexo I – Termo de Referência. Data: 04 de outubro de 2022,
às 09h.PREGÃOELETRÔNICO 036/2022 - Objeto:Contratação de uma empresa especializada para realizar
a coleta, tratamento térmico e destino final de resíduos contaminados, tipos A, B e, com o fornecimento, em
regime de comodato, dos recipientes para o correto acondicionamento dos resíduos. Data: 05 de outubro de
2022, às 09h. PREGÃO PRESENCIAL 028/2022 - (Em repetição ao Pregão Presencial 021/2022) - Objeto:
Registro de Preços, pelo período de 12meses, para aquisições futuras deCBUQ (Concreto BetuminosoUsinado
a Quente), massa asfáltica usinada a quente, para aplicação a quente, com temperatura em torno de 130ºC, a
fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Planejamento, do
Município de Taquari, RS.Data: 05 de outubro de 2022, às 14h. PREGÃOELETRÔNICO 037/2022 - Objeto:
Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de serviços de limpeza de calhas,
visando a manutenção e conservação destas, em prédios da Prefeitura Municipal de Taquari/RS, conforme
especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. Data:
06 de outubro de 2022, às 09h. Editais e maiores informações, Prefeitura Municipal, Rua Osvaldo Aranha,
1790 ou fone (51)3653 6200, ramal 6246/6247, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou
e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br ou pelos sites: www.taquari.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA - Secretário Municipal da Fazenda

Edital de Leilão Público nº 3089/0222 - 1° Leilão e nº 3090/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em
garantia, nos contratos inadimplentes deAlienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão
Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição
dos interessados de 23/09/2022 até 03/10/2022, no primeiro leilão, e de 07/10/2022 até 18/10/2022, no
segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO,
MG,MS,MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SCeSPe no escritório da leiloeira, Sra. CIRLEI FREITASBALBINO
DA SILVA, no endereço Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista - São Paulo - SP, CEP:
01311-200, telefones (11) 3181-6109 e (11) 9-4490-6874 (Whatsapp). Atendimento no horário de segunda
a sexta das 09:00 às 18:00hs (Site: www.globoleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 04/10/2022, às 13h (horário de Brasília), e
os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 19/10/2022, às 13h (horário deBrasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.globoleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre

Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030 - FAX: 0.54.3382-1122

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº056/2022- PREGÃO ELETRÔNICO- Nº012/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontologicos Para a Unidade de Saúde
do Município de Alto Alegre/RS.Data de 04.10.2022. O edital e seus anexos
poderão ser retirados pelo site www.altoaleggre.rs.ggov.br e/ou na plataforma
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Alto Alegre/RS, 16 de Setembro de 2022.
AVELINO SALVADORI- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2022 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
parcelada de óleos lubrificantes, graxas e fluidos. Sessão Pública: 03/10/2022, às 08h30min, através do portal: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital e mais informações: site www.restingaseca.rs.gov.br, fone: (55) 3261-3200, ou à
Rua Moisés Cantarelli, 368, CEP 97200-000. Restinga Sêca, 15 de Setembro de 2022. VILMAR JOÃO FOLETTO – Prefeito
Municipal em exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE /RS
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE, através da Comissão Municipal de Licitações e Contratos,
torna público que realizará licitação tipo menor preço, nos termos da Lei n°8666/93, de acordo com as
informações abaixo: Processo nº355/2022 – Concorrência comReg. de Preços nº004/2022, para definição
de registro de preços para aquisição de 5000 m³ de saibro britado misturado, pelo período de um
ano – SMOU, no dia 26/10/2022, as 10:15hs. Processo nº356/2022 – Concorrência com Reg. de Preços
nº005/2022, paradefinição de registro de preços para contratação de empresa para realizar os serviços
de limpeza dos dispositivos de drenagem pluvial urbana no Município de São José do Norte, pelo
período de um ano – SMOU, no dia 21/10/2022, as 10:15hs. As propostas devem ser apresentadas até
o dia do julgamento. Os respectivos Editais encontram-se à disposição na sede da CMLC, situada a rua
XV de Novembro, 41, 2º Andar, centro de SJN, no link LICITACON do site www.saojosedonorte.rs.gov.br,
ou via e-mail, gratuitamente. Comissão Municipal de Licitações e Contratos

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas da DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A. (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), no dia 29 de setembro de 2022, às
11h00min, na sede social da Companhia, em Agudo, RS, na Rua Argentina, 83, a fim de deliberarem sobre
a composição do Conselho de Administração da Companhia. Para participarem da Assembleia Geral, os
acionistas, seus representantes legais ou procuradores, conforme o caso, deverão enviar para o endereço
eletrônico dfesa@dfesa.com.br, até às 11h00min do dia 27 de setembro de 2022, a solicitação para sua
participação na Assembleia Geral, informando a denominação social ou nome completo, número do CNPJ
ou CPF do acionista, de seu representante legal ou procurador, conforme o caso, acompanhada da
seguinte documentação: (i) cópia de documento de identificação com foto e CPF do acionista, representante
legal ou procurador, conforme o caso, que participará da Assembleia Geral; (ii) cópia do estatuto social ou
do contrato social atualizado, registrado no órgão competente; (iii) ata de eleição dos administradores,
registrada no órgão competente, caso aplicável; (iv) caso o acionista seja representado por procurador,
cópia do documento de identificação com foto e CPF do procurador que se fará presente na Assembleia
Geral e cópia da procuração emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral.
A Companhia, excepcionalmente, não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de
documentos emitidos e assinados no território brasileiro.

Agudo, RS, 15 de setembro de 2022.
Fernando Giacomini Machado

Vice-Presidente do Conselho de Administração

ALAMO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. CNPJ 88.805.676/0001-01 - NIRE 43 2 0060707 9
Convocação – Reunião de Sócios. Convocamos os srs. sócios para participarem da reunião de sócios que se reali-
zará no dia 23 de setembro de 2022, às 14 horas em primeira chamada com a presença de 3/4 do capital social, e
às 14:30 em segunda chamada com qualquer quórum, na sede da sociedade, para a deliberação sobre a seguinte
ordem do dia: a) Deliberar sobre a ratificação da renúncia da Administradora não-sócia; b) Deliberar sobre nomea-
ção da Administradora não-sócia para o cargo vago; c) Deliberar sobre a fixação do pró-labore da administração;
d) Deliberar sobre a tomada de contas dos administradores e sobre balanço patrimonial e resultado econômico do
exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como sobre a distribuição de lucros do exercício; e) Outros assun-
tos de interesse social. Encontram-se à disposição dos sócios na sede da sociedade o balanço patrimonial e o de
resultado econômico. O sócio que pretende se fazer representado por outro sócio ou advogado, deverá encaminhar
cópia do instrumento de mandato com as especificações do atos autorizados até 19 de setembro de 2022 para o
e-mail csouza@spsadvogados.adv.br, com posterior apresentação do original na data da reunião. Convocações na
forma do Art. 1.152 §3º da Lei nº 10.406/02, e por correio eletrônico, na forma da Cláusula Décima Segunda, Pará-
grafo Primeiro do contrato social. Porto Alegre, 14 de setembro de 2022. Juliana Barichello - Administradora.

EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2022
OMUNICÍPIODESÃOGABRIEL, cadastrado noCNPJ 88.768.080/0001-70, com sede naRuaDuque deCaxias,
268, centro de São Gabriel – RS, CEP 97.300-226, através do Prefeito Municipal, Senhor LUCASGONÇALVES
MENEZES, no uso de atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público que
no dia 17 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Gabriel
e on-line através da plataforma www.renovarleiloes.com.br, procederá ao LEILÃO PÚBLICO do tipo MAIOR
LANCE, conduzido e realizado pelo Leiloeiro Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, RAFAEL CERETTA
ALEGRANZZI, matriculado na JUCISRS 403/2020. IMÓVEIS À VENDA: LOTE 01 –ÁREARURALCOM 285,61
HÁ. LOTE 02 – UMACASA, COM TERRENO DE 336,00 M², COM ÁREACONSTRUÍDADE 160,50 M2. LOTE
03 –UM LOTEURBANOCOMÁREADE 339,50 M². Demais informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura
Municipal de São Gabriel - RS, bem como diretamente com o leiloeiro e sua equipe pelos telefones 55-3312-
4549 / WhatsApp 55-9-9635-5626, e-mail contato@renovarleiloes.com.br e site www.renovarleiloes.com.br.

LEILÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL - RS.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

O Município de SÃO FRANCISCO DE PAULA torna público que está proceden-
do: ASUSPENSÃO do processo licitatório: Licitação nº 68/2022, PE nº 48/2022
– Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria,
recepção e ronda. Abertura: 21/09/2022, às 9h 30 minutos. PUBLICAÇÃO DO
SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO: - Licitação nº 73/2022, TP 15/2022
– Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 15
Pontos de Ônibus. Abertura: 06/10//2022, às 9h 30 minutos. Informações dis-
poníveis no site: www.saofranciscodepaula.rs.gov.br. A sessão de tomada de
preços será realizada na Av. Júlio de Castilhos, 444, Setor de Licitações. São
Francisco de Paula, 16 de setembro de 2022. Marcos André Aguzzolli, Prefeito.

Nova concessão 
de telefonia pode  
superar R$ 22,6 bi

 O presidente da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Ana-
tel), Carlos Baigorri, estima que a 
nova concessão de telefonia fixa 
tem potencial para movimen-
tar um valor expressivo. Na sua 
avaliação, o montante poderia 
até mesmo superar os R$ 22,6 bi-
lhões que correspondem ao valor 
cobrado pela agência regulatória 
das atuais concessionárias (Oi, 
Vivo, Claro/Embratel, Algar e Ser-
comtel) para atualizar o regime 
de prestação de serviço.

A Anatel já começou a traba-
lhar na elaboração do edital de 
concessão de Sistema Telefônico 
Fixo Comutado (STFC) para suce-
der o contrato atual, que começou 
em janeiro de 1998 e terminará 
em dezembro de 2025. O trabalho 
tem como desafio propor um mo-
delo capaz de atrair novos interes-
sados em um momento em que 
as chamadas de voz estão caindo 
em desuso, e as atuais concessio-
nárias estão cobrando uma revi-
são dos contratos para sanar pre-
juízos.

O desenho do edital, por ora, 
é uma incógnita. Para o presiden-
te da Anatel, o valor da futura 
concessão não está mais concen-
trado no serviço de telefonia em 
si, mas no direito de exploração 
dos bens reversíveis, que retorna-
riam para a União com o fim dos 
contratos atuais. Outro ativo são 
os direitos inerentes à prestação 
do serviço de telefonia fixa, como 
direito de uso dos postes e dutos 
- um bem cada vez mais escasso, 
especialmente nas cidades gran-
des.

“Estamos definindo o que vai 
ser. O serviço de telefonia fixa 
continuará existindo, e o nosso 
desafio é fazer uma licitação que 
seja ampliada, atrativa e que va-
lha mais do que R$ 22 bilhões”, 
disse Baigorri, na quarta-feira em 
Brasília, durante conversa com 
jornalistas durante simpósio orga-
nizo pela Telcomp - associação de 
provedores regionais de internet.

Baigorri reiterou que uma 
proposta inicial para o edital da 
concessão de telefonia fixa deve 
estar pronta para ser submetida 
a consulta pública até o fim de 
2022. Apesar da queda nas cha-
madas, Baigorri refutou a hipóte-
se de que o serviço desapareça. 
Assim como o rádio, a telefonia 
fixa deverá deixar de ser massi-
va para ser um negócio de nicho, 
usado por algumas empresas e 
serviços públicos (bombeiros, po-
lícia e emergência médica, por 
exemplo), comparou. “O STFC 
tem suas vocações, mas entendo 
que vai ser cada vez mais de ni-
cho. Ele não vai ter a mesma re-
levância geral do passado, igual 
o rádio. Mas não acredito que vai 
acabar”, avaliou Baigorri. 

Jornal do Comércio 3Sexta-feira e fim de semana, 16, 17 e 18 de setembro de 20222° Caderno


