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A Petróleo Brasileiro SA - Petrobras torna público que recebeu da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM em 09/02/2023 a Licença Única
319/2023 localizada na Av. Getúlio Vargas, 11001, no município de Canoas,
estado do Rio Grande do Sul.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO DE JÓIA

“Terra das Nascentes”

CÂMARA DE VEREADORES DE JÓIA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

O Presidente da Câmara de Vereadores de Jóia, Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a
legislação vigente, torna público aos interessados que a licitação na Modalidade Tomada de Preços,
sob n° 01/2022, referente ao objeto: A contratação de serviços técnicos profissionais para a execução
do projeto básico que compreende o memorial descritivo, planilha de orçamento global, cronograma
de execução e planta baixa, bem como planilha de composição do BDI, para reforma e adequações da
cobertura, forro e instalações elétricas do plenário e colocação de grades externas nas janelas da sala
de reuniões da Câmara Municipal de Jóia, e demais especificações contidas nesses anexos, os quais
são partes integrantes e complementares do Edital, foi suspensa devido à licitação ser considerada
deserta. Posteriormente será marcada nova data. Informações: (55) 3318 – 1255; e-mail: pessoal@
camarajoia.rs.gov.br. Jóia/RS, 16 de março de 2023.

LUIS CARLOS SOUZA – NEGO DA GAITA
Presidente.

Prefeitura Municipal
de Tupandi
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023
Objeto: Contratação de obras e serviços de
engenharia com fornecimento de materiais na
ampliação e reforma do CRAS, conforme
descrição nos anexos do Edital. Abertura dia 04/
04/2023, 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.

MUNICÍPIO DE
ERVAL GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023

O MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE – RS faz saber
que no dia 30 de março de 2023, às 10h00, serão
recebidos propostas e documentos para habilitação,
objetivando a contratação da prestação de serviços
de esterilização de cães e gatos fêmeas em situação
de rua, semidomicil iados, comunitários e
pertencentes a famílias em conhecido estado de
vulnerabilidade. Edital pode ser solicitado pelo e-mail
adm.ervalgrande@gmail.com Informações fone
(54)3375-1331. Erval Grande, 16 de março de 2023.
SUZINEI SCHNEIDER – Prefeito municipal.

MUNICÍPIO DE UNISTALDA
Pregão Eletrônico nº 04/2023. Proc. Adm. nº 77/
2023: Aquisição de uma retroescavadeira, 0km, com
recursos próprios e oriundos de alienação de bens. O
Prefeito Municipal torna público a REVOGAÇÃO do
P.E. nº 04/2023 por razões de superior interesse
público, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666 de 1993
e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Pregão
Eletrônico nº 05/2023. Proc. Adm. nº 82/2023:
Aquisição de 01 (um) veículo, 0km. Propostas e
habilitação: 31/03/2023 até as 8:29h. Abertura: 31/03/
2023, às 8:30h. Disputa de preços: 31/03/2023, às
8:31h no https://www.portaldecompraspublicas.com.
br. Pregão Eletrônico nº 06/2023. Proc. Adm. nº
83/2023: Aquisição de cestas de alimentos, de forma
fracionada, para execução de ações de defesa civil.
Propostas e habilitação: 04/04/2023 até as 8:29h.
Abertura: 04/04/2023, às 8:30h. Disputa de preços: 04/
04/2023, às 8:31h no https://www.portaldecompras
publicas.com.br. Editais: www.unistalda.rs.gov.br.
Informações: licitacao@unistalda.rs.gov.br ou (55)
99665-7132. Unistalda, RS, 17/03/2023. José Gilnei
Manara Manzoni, Prefeito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SESSÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

No uso das atribuições que me conferem os Estatutos Sociais vigentes e as leis em vigor, convoco os
DespachantesAduaneiros associados ao SINDICATODOSDESPACHANTESADUANEIROSDOESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28
de março de 2023, às 14:00h em primeira convocação e às 14:30h em segunda e última convocação. A
Assembleia será realizada em meio virtual, sob a forma de videoconferência, consoante autorizado pela
Lei 14.010/2020, através do aplicativo ZOOM.US, e tem por objetivo tratar da seguinte Ordem do Dia:
1) Apresentação e votação do Relatório e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022;
O acesso à Assembleia deverá se dar através de link que será encaminhado por e-mail para o interessado
em participar damesma. O interessado deverá fazer contato até o horário da abertura dos trabalhos através
do seguinte e-mail da entidade: diego@sdaergs.com.br ou através do telefone: 51.3228.2563

Porto Alegre,17 de março de 2023.
Marcelo Clark Alves

Presidente

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL S.A. – CADIP

C.G.C. nº 00.979.969/0001-56 - NIRE 43300034518
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 28 de março de 2023, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, Conj. 502 A, a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras por
eles apresentadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

b) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
c) deliberar sobre orçamento de capital para o exercício de 2023;
d) deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
fixando as respectivas remunerações.

Os documentos a que se refere o art. nº 133 da Lei nº 6.404/1976, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2022, se encontram à disposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da Companhia.

Porto Alegre, 17 de março de 2023
Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

SENAR-RS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

- RIO GRANDE DO SUL -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
desenvolvimento e implantação de sistemas nas ferramentas TOTVS RM e TOTVS FLUIG.
Data de abertura das Propostas: 29/03/2023 (quarta-feira), às 09h00. O processamento se dará
pelo Portal www.licitacoes-e.com.br, onde os interessados deverão se cadastrar. O Edital, na
Íntegra, poderá ser obtido nos Portais http://www.senar-rs.com.br/licitacoes; ou http://app3.cna.
org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-RS-2023-0. Outras informações pelo e-mail
para CPL: cpl@senar-rs.com.br.

Eduardo de Mércio F Condorelli
Superintendente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos
Empresários, Microempresários e Microempreendedores da Região Metropolitana de Porto Alegre –
CREDISIS/COOPESA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36 do Estatuto Social, convoca
os seus associados, que nesta data correspondem a 1302 (hum mil, trezentos e dois), para reunirem-se
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma digital, por meio de videoconferência, no dia
28/03/2023, às 16h (dezesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados; em segunda convocação, às 17h (dezessete horas), com a presença dametade dos associados
mais um, e, em terceira e última convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10
(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativos da conta “Sobras e Perdas”;
d) parecer do Conselho Fiscal;
e) parecer da auditoria independente.

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das
perdas verificadas no exercício findo;

3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para os membros do Conselho de
Administração e Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal.

4. Aprovação da Política de Remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, nos termos do
art. 5º, § 7º, Lei Complementar nº 130/2009.

5. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Notas:
1.As demonstrações financeiras de encerramento de exercício e respectivo relatório de auditoria encontram-
se disponíveis para acesso dos associados no site e na sede da Cooperativa, na forma do art. 40 da
Resolução CMN nº. 5.051/2022.
2. A assembleia ocorrerá em formato digital (virtual), modalidade essa amparada no artigo 17-A da Lei
Complementar n.º 130/2009, artigo 43-A, parágrafo único da Lei n.º 5.764/71, bem como na Instrução
Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.
3. As informações sobre o envio do link acesso, bem como os documentos relativos à ordem do dia estão
disponíveis no site da cooperativa na “Área do Associado”. O associado que ainda não possui login de
acesso “Área do associado”, deverá se cadastrar enviando e-mail para cadastro@coopesa.com.br, com
o nome completo, e-mail e telefone.
4. Os associados que acessarem a sala virtual da Assembleia no momento da sua realização poderão
se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, sua plena participação no
ato assemblear.
5.Avotação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso daAssembleia, sendo
admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade de uso pelo
associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal.
6. Todas as informações sobre funcionamento, acesso e participação na Assembleia Geral poderão ser
previamente obtidas pelo telefone (51) 99314.2346 ou (51) 25007404 no site coopesa.com.br e pelo
e-mail cadastro@coopesa.com.br.
7.Conforme normas em vigor, a Cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática ou da conexão à internet dos associados, assim como por quaisquer outras
situações que não estejam sob o seu controle.

Porto Alegre/RS, 17 de março de 2023.
Gabriele Ruchel de Souza

Presidente do Conselho de Administração

CECMDOSPEQUENOSEMPRESÁRIOS,MICROEMPRESÁRIOS
E MICROEMPREENDEDORES DA REGIÃO METROPOLITANA
DE PORTO ALEGRE – CREDISIS/COOPESA

CNPJ n.º 06.975.532/0001-20 | NIRE Nº.: 43400090363
Sede: Avenida Fernando Ferrari, nº 1001, área Central Pavilhão B1, box 02,

Porto Alegre/RS - CEP 90200-041

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 LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº016/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Disponibilizar Espaço Radiofônico, para
Divulgação de Atos do Poder Executivo Municipal com audiência na sede e no interior do
Município de Alto Alegre/RS.Tipo de Licitação: Menor Preço Global. Data e horário da sessão às
09 horas dia 31.03.2023. O edital e seus anexos estão disponíveis no site www.altoalegre.rs.gov.br
(publicações oficiais). Alto Alegre/RS, 17 deMarço de 2023.AVELINOSALVADORI-PrefeitoMunicipal.

Prefeitura Municipal de Farroupilha
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023
ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 01

Objeto: Constitui objeto desta licitação a seleção de propostas para o Registro de Preços de
equipamentos e materiais para o sistema de gestão da mobilidade instalado na cidade de Farroupilha,
RS, de acordo com as necessidades e especificações deste edital e seus anexos.
Data da sessão: 14/04/2023, às 13h30min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023
Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para fins de registro de preços do serviço
de emissão de laudos técnicos para licenciamento ambiental, conforme especificações contidas neste
edital e seus anexos. Data da sessão: 14/04/2023, às 08h30min.Maiores informações através do telefone
(54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site: www.farroupilha.rs.gov.br.

LOJAS RENNER S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem, no dia 20 de abril de 2023, às 13h, em
Assembleia Geral Ordinária, parcialmente digital, por meio de participação: (i) presencial, na sede da
Companhia; (ii) via sistema eletrônico; ou (iii) via boletim de voto à distância, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: 1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2. examinar, discutir e votar
a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. fixar o número de
membros do Conselho de Administração; 4. eleger os membros do Conselho de Administração; 5. fixar o
montante da remuneração global dos Administradores; 6. fixar o número de membros do Conselho Fiscal;
7. eleger os membros do Conselho Fiscal; e 8. fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho
Fiscal. Informações Gerais: 1. A Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de
acordo com a Resolução CVM nº 81/2022. O acionista poderá optar por exercer o seu direito de voto por
meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida resolução, enviando o correspondente
boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Manual para Participação de Acionistas
em Assembleia - Proposta da Administração. 2. Os acionistas que, por si ou por seus procuradores ou
representantes legais, desejarem participar da AGO presencialmente, deverão comparecer à sede da Lojas
Renner S.A., localizada na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre, RS,
CEP 91410-400, munidos dos documentos obrigatórios, conforme informado no Manual para Participação
de Acionistas em Assembleia - Proposta da Administração. Para uma melhor organização e andamento
da AGO, a Companhia iniciará o cadastramento de acionistas com, no mínimo, 72 (setenta e duas)
horas de antecedência. Assim, os acionistas que forem participar presencialmente poderão encaminhar
antecipadamente, aos cuidados da Área de Governança Corporativa, por meio do e-mail acionistas@
lojasrenner.com.br, os documentos obrigatórios. Neste mesmo sentido, a Companhia recomenda que
o acionista compareça, no dia 20 de abril de 2023, com ao menos 45 (quarenta e cinco) minutos de
antecedência da Assembleia. 3. Adicionalmente, a Companhia, no intuito de facilitar a participação dos
acionistas na AGO, coloca à disposição uma plataforma eletrônica, onde os acionistas poderão participar
e votar de forma virtual, nos termos da Resolução CVM 81/22 (“Plataforma Virtual”). Para participação
por meio deste formato, os acionistas deverão enviar, impreterivelmente até às 23:59 do dia 18 de
abril de 2023, ao endereço eletrônico acionistas@lojasrenner.com.br, e-mail contendo as informações e
documentos obrigatórios, conforme informado no Manual para Participação de Acionistas em Assembleia -
Proposta da Administração. 4. Em atenção ao disposto na Resolução CVM nº 70 de 22 de março de 2022,
informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção
do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Neste sentido, a Companhia recomenda que eventual pedido
de voto múltiplo seja feito com antecedência, de modo a facilitar seu processamento pela Companhia e
a participação dos demais acionistas, nacionais e estrangeiros. 5. Os acionistas encontrarão todas as
informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima no “Manual para Participação
de Acionistas - Proposta da Administração - Assembleia Geral Ordinária” que está no site da Companhia
http://lojasrenner.mzweb.com.br/ e no site da CVM www.cvm.gov.br. A Companhia disponibiliza o e-mail
acionistas@lojasrenner.com.br para acesso a Área de Governança Corporativa, que está apta a esclarecer
qualquer dúvida em relação à Assembleia.

Porto Alegre, RS, 17 de março de 2023.
José Galló

Presidente do Conselho de Administração
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A atividade industrial do País 
segue em tendência de desaqueci-
mento neste início de 2023 - o indi-
cador caiu 2,7 pontos. Os dados da 
Sondagem Industrial, levantamen-
to feito pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), divulgados nes-
ta quinta-feira, mostram quedas 
nos índices de produção e empre-
go, respectivamente, de 47,9 pontos 
para 45,2 pontos e de 49,2 pontos 
para 48,5 pontos, de janeiro para 
fevereiro.

De acordo com a CNI, esses in-
dicadores variam de zero a 100 e 
quanto mais distante da linha de 
corte, em direção ao zero, maior é o 
recuo. Apesar de ser comum para o 
período, a queda da produção e do 
emprego foi mais intensa do que 
em anos anteriores. “A produção 
costuma recuar na passagem de 
janeiro para fevereiro, porém, de 
2017 para cá, este foi o menor índi-
ce. Também é menor que a média 
histórica para o mês, com 46,5 pon-
tos”, disse o gerente de Análise Eco-
nômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Produção industrial 
no País tem menor 
índice desde 2017


