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Prefeitura Municipal
de Tupandi
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
Objeto: Contratação de empresa para a prestação
de serviços de assessoria técnico administrativa
para captação de recursos federais, conforme
descrição nos anexos do Edital. Abertura dia 22/
02/2023, às 10h, na Prefeitura Municipal. Edital
disponível no Site: www.tupandi.rs.gov.br.
Informações complementares pelo telefone (51)
3635-8040.

Bruno Junges, Prefeito Municipal

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3029/0223 - 1° Leilão e nº 3030/0223 - 2° Leilão
ACAIXAECONÔMICA 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 de Alienação 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 10/03/2023 até 19/03/2023, no primeiro leilão, e de
24/03/2023 até 03/04/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nasAgências da CAIXAem todo
território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a), Sr(a). VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE
COSTA FILHO, endereço Praça dos Omáguas, 98 – Pinheiros – São Paulo/SP CEP 05.419-020,
Fones (11) 3093-5252 e 0800-717-8888 e atendimento de segunda a sexta das 8 às 18h, site:
www.leilaovip.com.br. Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1°
Leilão realizar-se-á no dia 20/03/2023, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 04/04/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site
do leiloeiro www.leilaovip.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3023/0223 -
1° LEILÃO e nº 3024/0223 - 2° LEILÃO

ACAIXA 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 de Alienação 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 17/02/2023 até 27/02/2023, no primeiro leilão, e
de 03/03/2023 até 14/03/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA em
todo território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a), Sr(a). FERNANDA DE MELLO FRANCO,
endereço Av. Barão Homem de Melo 2222, sala 402, Estoril – CEP 30494-080, Belo Horizonte –
MG, Fone (31) 3360-4030/99737-2950 e atendimento de segunda a quinta das 9h às 18h e na
sexta das 9h às 17h, site: www.francoleiloes.com.br. O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 28/02/2023, às 10h (horário de
Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 15/03/2023, às 10h (horário
de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.francoleiloes.com.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS.
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MUNICÍPIO DE
VALE REAL

PROCESSO Nº 002/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

O MUNICÍPIO DE VALE REAL, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Rua Rio Branco,
n° 659, com inscrição no CNPJ sob n° 92123918/
0001-46, representado neste ato pelo seu
Prefeito, Senhor Pedro Kaspary, comunica
dispensa de licitação: Contratado: EP Salini
Suporte Tecnológico Ltda. Objeto: Prestação de
serviços de adequação de sistema. Valor: R$
950,00 mensais. Duração: 12 meses. Data: 19
de janeiro de 2023

PEDRO KASPARY
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
Bom Princípio

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023
O Prefeito Municipal torna público aos interessados
que no dia 02 de fevereiro de 2023, às 9 horas,
serão recebidos envelopes da proposta e
documentação do PREGÃO PRESENCIAL do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM acima, cujo objeto é a
contratação de empresa, sob regime de empreitada
por preços unitários (mão de obra e materiais), com
julgamento pelo menor preço global, compreendendo
material e mão de obra, para a execução de reforma
da EMEI Pingo de Gente.Edital e informações na
Prefeitura, licitacoes@bomprincipio.rs.gov.br ou
www.bomprincipio.rs.gov.br. Bom Princípio, 19 de
janeiro de 2023. FÁBIO PERSCH, Prefeito.

MUNICÍPIO DE
VALE REAL

PROCESSO Nº 001/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

O MUNICÍPIO DE VALE REAL, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Rua Rio Branco,
n° 659, com inscrição no CNPJ sob n° 92123918/
0001-46, representado neste ato pelo seu
Prefeito, Senhor Pedro Kaspary, comunica
dispensa de licitação: Contratado: SINALTRAN
Sinalizações Ltda. Objeto: Defensa metálica para
instalação no muro da Rua Zeferino Schvade.
Valor: R$ 26.310,00. Data: 19 de janeiro de 2023

PEDRO KASPARY
Prefeito Municipal

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 – OBJETO: Aquisição de Generos de alimentação.
ABERTURA: 06/02/23 ás 09:00 hs, nos termos disponíveis nos sites www.pmpf.rs.gov.br
e www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais informações pelo e-mail licitacao02.
hbcs@pmpf.rs.gov.br ou pelo fone (54) 3316.45.19. Passo Fundo 20 de janeiro de 2023
- Roger Teixeira Borges – Diretor Geral.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
O Município de Almirante Tamandaré do Sul torna público a abertura de licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – tipo menor preço global, para a contratação de empresa objetivando o
fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação e modernização da EMEF Bento Gonçalves.
A abertura dos envelopes 01 (documentação) e 02 (proposta financeira) será no dia 24/02/2023, às
09h00min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. Edital em almirantetamandaredosul.rs.gov.br,
dúvidas/informações podem ser enviadas para licitacao@tamandaredosul.com.br ou pelo telefone (54)
3698 8808. Almirante Tamandaré do Sul, 20 de janeiro de 2023.

ADIR GIACOMINI, Prefeito Municipal.

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

AVISO DE ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Alto Alegre/RS, torna público a adesão a Ata de Registro de preços do Pregão Eletrônico
nº 06/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Bagé/RS no dia 24/02/2022, Registro de Preços nº
01/2023 para AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”. Edital e
demais anexos disponíveis no site www.altoalegre.rs.gov.br (portal da transparência).Alto Alegre/RS, 18
de janeiro de 2023. AVELINO SALVADORI- Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE LICITAÇÃO Nº002/2023 – Pregão Eletrônico - Nº001/2023
Objeto: Aquisição de Combustíveis, destinados ao Consumo dos Veículos Automotores e
Maquinários de Propriedade do Município de Alto Alegre/RS. Tipo de licitação: menor preço por
item. Data e horário da sessão: 03/02/2023 as 8:30 horas. Íntegra do edital pelo site www.altoalegre.rs.gov.
br e/ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Alto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2023.

AVELINO SALVADORI-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO
AVISO DE LICITAÇÕES

O Município de Liberato Salzano TORNA PÚBLICO as realizações dos editais de publicações:
Concorrência nº 001/2023. Objeto: Concessão de uso, a título oneroso de imóveis situados no
Distrito Industrial Antônio Ferrarini - II no município de Liberato Salzano/RS, conforme Lei Municipal nº
3806/2022. Data de Abertura: 16/03/2023 às 09h00min.
Concorrência nº 002/2023. Objeto: Concessão de uso, a título oneroso com futura doação de imóveis
situados no Distrito Industrial Antônio Ferrarini - II no município de Liberato Salzano/RS, conforme Lei
Municipal nº 3807/2022. Data de Abertura: 17/03/2023 às 09h00min.
Pregão Eletrônico nº 005/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços em escavação de micro açudes no ao município de Liberato Salzano/RS, conforme Convênio
FPE 1097/2022 - processo nº 22/1500-0002026-8. A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada
no seguinte endereço: www.bll.org.br, no dia 07/02/2023, às 09:00 horas, podendo as propostas e os
documentos serem enviados até às 08:00 horas, sendo que todas as referências de tempo observam o
horário de Brasília.
A íntegra dos editais encontra-se junto ao Setor de Licitações e Contratos, situado no 2º Andar da Prefei-
tura, Av. Rio Branco, nº 234, no Mural de Publicações Oficiais do Município, no Site Oficial, e no portal do
sistema BLL. Juliane Pensin - Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal
de Paraí

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PARAÍ, comunica que encontra-
se aberta a licitação Chamada Pública PNAE n° 01/
2023. Objeto: Complementação da aquisição de
gêneros alimentícios/hortifrutigranjeiros para
alimentação escolar da agricultura familiar para o 1º
semestrede2023,nos termosdaLeiFederaln°11.947/
09 e resoluções do FNDE. Abertura 09/02/2023, às
08:30 horas. Edital e maiores informações no site
www.parai.rs.gov.br ou pelo fone 54-3477-1233, ou
diretamente na Prefeitura. José Olivo, Prefeito.

LOCAÇÃODE IMÓVELDESTINADOÀ INSTALAÇÃODEAGÊNCIA
DACAIXAAG.ALTOPETRÓPOLIS, EMPORTOALEGRE/RS

ACaixaEconômicaFederal tornapúblico suapesquisademercadopara compor estudosquantoà viabilidade
na locação de imóvel pronto ou a construir, localizado da Rua Protásio Alves do número 3800 até 8.900
Bairro Três Figueiras, no Município de Porto Alegre/RS. O imóvel deve possuir documentação regularizada
junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 650 m² com pé
direitomínimo de 3,5m, emumúnico pavimento (térreo), preferencialmente, com vão interno livre de colunas.
Deverá possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. No caso de
imóvel a construir, a construção deverá obedecer todas as normas e legislação aplicáveis. Os interessados
devem encaminhar carta demanifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo:
1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinada;
2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área
(se houver). As propostas e os respectivos documentos deverão ser incluídos no Portal de Licitações Caixa,
no endereço: https://licitacoes.caixa.gov.br/consultapublica/SitePages/pagina_inicial.aspx. A pesquisa de
mercado está disponível no portal sob n° 037/2023 desde o dia 17/01/2023 e ficará aberta ao recebimento de
ofertas de imóveis até as 23:59 do dia 31/01/2023, podendo ser prorrogado.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Pelo presente Edital e na forma do seu Estatuto Social, o Sindicato das Indústrias da Alimentação e de Bebidas do Estado do Rio
Grande doSul, na pessoa do seuPresidente, convoca todos os seus associados quites comaTesouraria para a eleição dosmembros
daDiretoria, doConselho Fiscal e dosDelegadosRepresentantes junto à Federação das Indústrias doEstado doRioGrande doSul e
seus respectivos suplentes, a se realizar no dia 07 demarço de 2023, no horário das 9h às 17h na sede do Sindicato, sito àAv.Assis
Brasil, 8787, nesta Capital, em primeira convocação. Não obtido o “quórum” necessário para o desenvolvimento válido e regular do
processo eleitoral ou em caso de empate entre as duas chapas mais votadas, será realizada nova eleição em segunda e última
convocação no dia 13 de março de 2023, no mesmo horário e local da primeira. O prazo para registro das chapas que desejarem
concorrer ao pleito será de quinze dias contados da publicação do presente edital e será feito na secretaria da entidade das 9h às 12h
e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Será de cinco dias contados da publicação do edital com as chapas registradas o prazo
para eventuais impugnações. Informações poderão ser solicitadas junto à secretaria doSindicato.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2023.
Marcos O. Oderich, Presidente.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DAALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE ELEIÇÕES

Pregão Presencial nº 01/2023. Objeto: Aquisição de materiais elétricos. Cadastramento
iniciará às 08h30 até às 09h de 03/02/2023, no Centro Administrativo Municipal. Abertura:
03/02/2023 às 09h.
Pregão Presencial nº 02/2023. Objeto: Aquisição de materiais didáticos, para o ano letivo
de 2023, para alunos e professores turmas de Creches, Pré-escola, 1º, 2º, 3º, 4º, e 5º em
todas as escolas da rede municipal de ensino. Cadastramento iniciará às 08h30 até às 09h
do dia 02/02/2023, no Centro Administrativo Municipal. Abertura: 02/02/2023 às 09h.
Editais e informações na Sala de Licitações, Rua João Mafessoni nº 483, site:
www.constantina.rs.gov.br ou fone: (54) 3363.8100.

Constantina, 17 de janeiro de 2023. Fidelvino Menegazzo - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA
AVISOS DE LICITAÇÃO

POMAR FRUTINTER LTDA.
CNPJ 09.306.212/0001-76 - Nire 43206033309
Anúncio de Convocação para Reunião de Sócios
Por intermédio do seu administrador Eraldo Soares
Antunes, inscrito no CPF sob o nº 196.539.050-15, no
uso de suas atribuições e na forma do Código Civil
Brasileiro, convoca os sócios para Reunião da Socie-
dade que se realizará no dia 30/01/2023, na Rua Pro-
fessor Scher, nº 86, Centro, em Rosário do Sul/RS, às
15:30h em primeira chamada e, às 16:00h em segun-
da chamada com qualquer quórum, para delibera-
rem sobre: i) alteração do objeto social da sociedade;
ii) adequação do Contrato Social nos termos da Lei
nº 14.451/2022; iii) demais deliberações de interesse
social. Eraldo Soares Antunes - Administrador.

WAY UP Investimentos e Participações Ltda.
CNPJ 19.831.568/0001-82 • NIRE 43207557603: Convocação para Reunião de Quotistas: Ficam con-
vocados os Sócios desta Sociedade para reunião ordinária e extraordinária de sócios, que se fará realizar
no próximo dia 31/01/2023, às 10 horas em primeira chamada, na sua sede social, à Avenida Assis Brasil,
3535, sala 908, Bairro Cristo Redentor, CEP 91.010-007, cidade de Porto Alegre, RS. A reunião de sócios
é convocada com base na cláusula décima, do Contrato Social em vigor, tendo como ordem do
dia: (a) Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2021; (b) Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
findo em 31/12/2022; (c) Deliberar sobre Aumento de capital, conforme proposta dos administradores, me-
diante realização emmoeda corrente pelos sócios, observadas as condições da cláusula sétima, do Contra-
to Social; (d) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (e) Deliberar sobre a (i) transferência
de quotas entre os atuais quotistas, ou (ii) aquisição de quotas pela própria Sociedade, para permanência
em tesouraria; (f) Deliberar sobre ações adotadas com vistas à otimização dos eventuais excessos de
caixa da Sociedade; (g) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Para os fins das letras (a) e (b) acima,
informamos que permanecem à disposição dos Sócios, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo
133 da Lei nº 6.404/76. Nota 01: A reunião será semipresencial, pela qual os sócios poderão participar e
votar presencialmente, no local físico da sua realização indicado nesta Convocação, mas também à dis-
tância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, através da plataforma “Microsoft Teams”/Reunião
de Sócios, como permitido pelo Anexo IV, da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020; Nota 02: Os
documentos e informações tornados disponíveis previamente à Reunião, também encontram se disponibili-
zados por meio digital seguro; Nota 03:Os sócios ou seus representantes deverão comprovar sua condição
por documento de identidade e, quando aplicável, também por procuração; Nota 04: Para habilitar-se à
participação semipresencial e acessar os documentos mencionados acima, conforme Nota 02, o sócio
deve entrar em contato através do email, gildo.melo@wayupbrasi.com, para receber instruções e obter a
liberação de acesso. Nota 05: A assinatura dos documentos para formalização dos atos societários e seus
devidos registros, será através de assinatura digital dentro dos padrões do “e-cpf” emitidos por certificado-
ras regulamentadas. Porto Alegre (RS), 18/01/2023 – Gildo Melo da Silva - Administrador

POMAR TONO LTDA.
CNPJ 09.317.921/0001-57, Nire 43206049159

Anúncio de Convocação para Reunião de Sócios
Por intermédio do seu administrador Eraldo Soares
Antunes, inscrito no CPF sob o nº 196.539.050-15,
no uso de suas atribuições e na forma do Código Civil
Brasileiro, convoca os sócios para Reunião da Socie-
dade que se realizará no dia 30/01/2023, na Rua Pro-
fessor Scher, nº 86, Centro, em Rosário do Sul/RS, às
13:30h emprimeira chamada e, às 14:00h em segun-
da chamada com qualquer quórum, para delibera-
rem sobre: i) alteração do objeto social da sociedade;
ii) adequação do Contrato Social nos termos da Lei
nº 14.451/2022; iii) demais deliberações de interes-
se social. Eraldo Soares Antunes - Administrador.


