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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 10 de 2022

O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL TORNA PÚBLICO que realizará: PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 10/2022, sob regime estatutário, para o cargo de FARMACÊUTICO, para
preenchimento de 01 (uma) vaga. INSCRIÇÕES através do endereço eletrônico: pessoal@tamandaredosul.
com.br, no período compreendido entre às 08:00 horas do dia 22/06/2022 até as 17 horas do dia
28/06/2022. Maiores informações e Editais na íntegra poderão ser obtidos no Painel de Publicações da
Prefeitura Municipal e no site www.tamandaredosul.com.br a partir da data de abertura das inscrições.
Almirante Tamandaré do Sul, 20 de junho de 2022.

ADIR GIACOMINI - Prefeito Municipal

Franco Alves
Diretor Geral do Daeb

EDITAL DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022

O DAEB - Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, torna público que, no dia 01 de julho de 2022, será
realizada a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO (menor taxa de administração),
através do site www.pregaobanrisul.com.br, com início às 09 horas, pelas condições estabelecidas no presente edital
e seus anexos para Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, do serviço de gestão
sustentável de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com implantação de sistema informatizado e integrado,
por meio de rede credenciada, com fornecimento de peças, acessórios, equipamentos, componentes e materiais de
acordo com as características de cada veículo; serviços de lavagem, polimento, lubrificação e transporte por guincho,
para atender as necessidades da frota de veículos do DAEB. Informações pelo fone (53) 32407800 Ramal 221 ou
pelo e-mail: licitacoes@daeb.com.br

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida
TOMADA DE PREÇO 006/2022

EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
Tomada de Preço 006/2022 – Dia 12 de julho de 2022, às 14:00 horas, horário de Brasília/DF, para
contratação de empresa especializada para o assentamento em paralelepípedo, meios fios e execução
de caixas de drenagem pluvial (bocas de lobo) na Rua Três – Vila Jardim, extensão de 90,00m, e Rua
Euclides Vescovi – 201,74m (sendo integralmente realizado com pedras de reaproveitamento fornecidas
pela administração). Cabe a contratada, fornecer material e mão de obra necessário para execução da
pavimentação conforme descrito nos projetos básicos, anexos ao edital, sob o regime de empreitada
global, conforme edital.

TOMADA DE PREÇO 007/2022
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
Tomada de Preço 07/2022 –Dia 07 de julho de 2022, às 14:00 horas, horário de Brasília/DF, para contratação
de empresa especializada para o fornecimento e assentamento em paralelepípedo e paver de passeios,
meio fio, caixa (boca de lobo), dentre outros itens, com área total de 3.657,00m, na Rua das Chácaras.
Cabe a contratada, fornecer material e mão de obra necessários a execução da pavimentação conforme
descrito no projeto básico, anexo ao edital, sob o regime de empreitada global, conforme edital.

PREGÃO PRESENCIAL 014/2022
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
Pregão Presencial 014/2022 – Dia 5 de julho de 2022, às 14:00 horas, horário de Brasília/DF, para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria Administrativa
na área de tributos, conforme edital.
Maiores informações junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal, pelo telefone (54) 3397-1133.
Editais disponíveis para download no site: http://www.maximilianodealmeida.rs.gov.br.

Maximiliano de Almeida RS, 20 de junho de 2022.
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO SUL
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Marco Antonio Sana, Prefeito Municipal de Ipiranga do Sul / RS, torna público que se encontra aberta Licitação,
na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, para a execução de obra de iluminação do Campo de Futebol Sete
e do Centro Esportivo Municipal, na forma de empreitada global, objeto do Programa Ilumina RS – Convênio FPE
nº 2022/0121. Recebimento dos envelopes no dia 07/07/2022, às 09h00min. Edital e maiores informações junto
à Prefeitura Municipal ou através dos fones: (54) 3336 1001 / 3336 1002, ou através do link http://
www.ipirangadosul.rs.gov.br, ou ainda pelo e-mail licitacoes@ipirangadosul.rs.gov.br.

Ipiranga do Sul, RS, 20 de Junho de 2022. MARCO ANTONIO SANA, Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
Bom Princípio

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal torna público que no dia 01 de
julhode2022,às9horas,serão recebidosenvelopes
da proposta e documentação do PREGÃO
PRESENCIAL, COM JULGAMENTO PELO
MENOR PREÇO POR ITEM acima, cujo objeto é a
aquisição de troféus e medalhas para eventos
diversos. Cópia do edital e demais informações
poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações
na Prefeitura, licitacoes@bomprincipio.rs.gov.br ou
do site www.bomprincipio.rs.gov.br. Bom Princípio,
20 de junho de 2022, FÁBIO PERSCH, Prefeito.

SINDICATO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO TRABALHADORES EM HIDROVIAS E
PORTOS DE PORTO ALEGRE, TRIUNFO, PELOTAS E CACHOEIRA DO SUL - SINDIHIDROVIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do SINDIHIDROVIA, com base territorial nas cidades de Porto Alegre, Triunfo, Pelotas
e Cachoeira do Sul, no uso de suas atribuições estatutárias CONVOCA os trabalhadores associados
da categoria profissional que exerçam suas atividades dentro da Base Territorial do Sindicato, para
reunirem-se emAssembleia Geral Ordinária, a realizar-se, de forma hibrida, presencial na Rua Vigário
José Inácio nº 399, Sala 606, Centro Histórico, em Porto Alegre/RS e Online, no dia 30-06-2022,
às 17h30min, em primeira convocação e às 18h00min, em segunda convocação, para deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Prestação de Contas da Diretoria 2021; 2 – Assuntos Gerais.
O endereço eletrônico da Assembleia será enviado aos associados por meio digital, ou poderá ser
solicitado por meio do e-mail sindihidrovia@gmail.com. Porto Alegre, 19 de junho de 2022.

Jussara Maria Manassi Osório,
Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022: Contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza em prédios públicos e serviços de manipulação de alimentos/
merendeiras. ABERTURA: 06.07.2022. HORÁRIO: 08 horas.
O edital está disponível no site: www.arroiodomeiors.com.br, no menu link Licitações.
Maiores informações podem ser obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de
Arroio do Meio (RS), pelo e-mail: licitacao@arroiodomeiors.com.br.
Arroio do Meio, 21 de junho de 2022. DANILO JOSÉ BRUXEL - Prefeito Municipal

CIAPAR - CIA DE
PARTICIPAÇÕES

SOCIETÁRIAS
CNPJ/MF N° 93.024.438/0001-90

NIRE 43300012042
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas que se
encontram a disposição na Rua dos Andradas,
1276/501 - 5º andar, os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei 6404/76, relativamente ao
exercício findo em 31.12.2021.

Porto Alegre(RS), 16 de junho de 2022.
Jose Antonio Carchedi – Diretor

Prefeitura Municipal
de Paraí

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO comunica que encontra-se aberta a
Tomada de Preços n° 011/2022. Objeto: Contratação
de empresa mediante empreitada por preço global
para execução de melhorias no Campo Municipal
Adelino Peccati, através da construção de
arquibancada pré-fabricada em concreto e demais
construções convencionais, localizado junto ao
Parque Municipal Tranquilo Zadinello, neste
município, nos termos do Pró-Esporte da Secretaria
Estadual do Esporte e Lazer. Abertura 06/07/2022,
às 08:30 horas. Edital e informações:
www.parai.rs.gov.br, (54) 3477 1233 ou na
Prefeitura. Oscar Dall’ Agnol, Prefeito Municipal.

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO RS - SECOC/RS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados de Cooperativas de Crédito do Estado do Rio Grande
do Sul – SECOC/RS, CNPJ nº 09.226.155/0001-15, com base territorial no Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes da categoria
profissional dos empregados em cooperativas de crédito de qualquer natureza, singulares e centrais,
bem como os empregados em federações e confederações de cooperativas de crédito, para realização
de Assembleias nas datas e locais abaixo:

Cidade Data Local
BENTO GONÇALVES 05/07/2022 Rua Quinze de Novembro, 125, Bairro Planalto
PELOTAS 07/07/2022 Rua Andrade Neves, 1249, Centro
PORTO ALEGRE 11/07/2022 Av. Loureiro da Silva, 255, Sala Ana Terra, Centro Histórico
ROSÁRIO DO SUL 15/07/2022 Rua Marechal Floriano Peixoto, 2400, Centro
SANTA ROSA 20/07/2022 Av. Expedicionário Weber, 3250, Centro
ERECHIM 21/07/2022 Av. Sete de Setembro, 1305, Bairro Fátima
As Assembleias terão início às 19:00h, em primeira chamada e às 19h30min, em segunda chamada,
com qualquer número de presentes. Todas terão a seguinte Ordem do Dia:
1) Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicação dos trabalhadores para a campanha
salarial 2022, a ser enviada à categoria econômica;

2) Deliberar sobre a concessão de poderes ao Presidente e/ou a membros da Diretoria e procuradores
para firmar acordos e/ou convenções coletivas para os trabalhadores da categoria profissional;

3) Autorização, casomalogrem as negociações, para ajuizar os competentes dissídios coletivos de trabalho;
4) Deliberar sobre o estabelecimento de formas de sustentação da entidade, inclusive sobre a
contribuição sindical;

5) Deliberar sobre contribuição assistencial/negocial, a ser descontada de todos os integrantes da
categoria profissional beneficiados pelos instrumentos coletivos a serem firmados, em favor da
entidade sindical, sendo que os não associados poderão formalizar oposição ao desconto, perante
a entidade sindical, no prazo de oito dias úteis após a publicação do resultado destas assembleias;

6) Discussão e aprovação de novo valor das mensalidades dos associados;
7) Outros assuntos de interesse da categoria profissional.

Porto Alegre/RS, 20 de junho de 2022.
Everton Rodrigo de Brito
Presidente SECOC/RS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 02/2022: Contratação de empresa para reforma e ampliação do
CEJUSC/JT - 2º Grau, localizado no pavimento térreo do Prédio-sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região. Recebimento dos envelopes (Habilitação e Proposta
de Preços): até as 15h do dia 27-07-2022, na Coordenadoria de Licitações e Contratos,
sita na Av. Praia de Belas, 1.100, Prédio Administrativo, 6º andar, ala norte, em Porto
Alegre/RS (CEP 90110-903). A sessão de abertura ocorrerá no mesmo dia, logo após
o recebimento dos envelopes. O Edital e maiores informações poderão ser obtidos pelo
telefone (51)3255-2226, das 10 às 18h, ou no sítio www.trt4.jus.br.

SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
Coordenadora de Licitações e Contratos

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão e nº 3056/0222 - 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 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, e
de 22/07/2022 até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA
nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC e
SP e no escritório do leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia VIA BA 526
KM01, Nº 15, CIA SUL / Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-5325 / (71)
98735-5309 / (71) 3102-0220. Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs
(Site: www.hastaleiloes.com.br).
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes,
serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente
no site do leiloeiro, no endereço: www.hastaleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚTRIAS DE CALÇADO,
PARTES E COMPONENTES PARA CALÇADOS DE NOVO HAMBURGO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
Pelo presente edital, a COMISSÃO ELEITORAL que coordena o processo eleitoral do SINDICATO
DOS TRABALHADORESNAS INDÚSTRIAS DECALÇADO, DE PARTES ECOMPONENTES PARA
CALÇADOSDENOVOHAMBURGO, entidade de primeiro grau, inscrita no CNPJ nº 91.681.445/0001-
30, com base territorial no município de Novo Hamburgo, com sede na Rua Joaquim Nabuco, nº 173,
bairro Centro, em Novo Hamburgo-RS, convoca todos os seus associados que estejam quites e em
dia com suas obrigações associativas, para participarem das eleições do Sindicato para renovação da
Diretoria, Conselho Fiscal efetivos e suplentes, e Representantes junto a Federação, para o triênio de
2022/2025. As eleições realizar-se-ão no dia 05/07/2022. Comunica, ainda, que o prazo para inscrição
de chapas é de (05) cinco dias a contar da data de publicação deste edital. No dia de votação, as urnas
funcionarão no horário das 08:00hs às 18:00hs. Sendo (01) uma urna fixa na sede da entidade, e (06)
seis urnas itinerantes que percorrerão as empresas da categoria profissional, totalizando (07) sete
urnas. No período de inscrições de chapas, a Comissão Eleitoral manterá expediente, de segunda a
sexta feira, das 8:00h às 11:30hs e das 13hs às 18hs, na sede do Sindicato, na rua Joaquim Nabuco,
nº 173, Centro, em Novo Hamburgo-RS.

Novo Hamburgo, 21 de Junho de 2022.
Ederson da Motta Rodrigues

Presidente da Comissão Eleitoral

Prefeitura Municipal
de Paraí

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PARAÍ/RS, comunica aos
interessados que encontra-se aberta a licitação na
modalidade Tomada de Preços n° 12/2022. Objeto:
Contratação de empresa mediante empreitada por
preço global para execução de base e pavimentação
asfáltica em CBUQ em dois trechos da estrada
localizada na comunidade de São Caetano que dá
acesso à cidade de Guabiju/RS, nos termos do
programaPavimentaRSedo contratocomoBadesul.
Abertura 07/07/2022, às 08:30 horas. Edital e maiores
informações no site www.parai.rs.gov.br, pelo fone
(54) 3477-1233, ou diretamente na Prefeitura
Municipal de Paraí/RS. Oscar Dall’ Agnol, Prefeito.

Prefeitura Municipal
de Bom Jesus

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
Contratação de empresa para implantação de
pavimentação parcial em bloco paver na Rua Artur
da Silva Ferreira, Bairro Conceição. Ministério
do Desenvolvimento Regional. Convênio 913141/
2021. Operação: 1077046-52/2021. Critério de
julgamento menor preço global. Data de abertura
06 de julho de 2022 às 09:30hs. O edital encontra-
se publ icado no s i te ht tps : / /
www.bomjesus.rs.gov.br/licitacoes, maiores
informações no Setor de Licitações da Prefeitura,
(54)3237-1585.

Bom Jesus, 21 de junho de 2022.
LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA,

Prefeita Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE REFORMA ESTATUTÁRIA

OPresidente do Sindicato dos Servidores PúblicosMunicipais deAlvorada – RS, Rodinei Rosseto, conforme
art. 19, “c”, do Estatuto, convoca a categoria dos servidores públicos municipais, com abrangência municipal
e com base territorial em Alvorada - RS, para Assembleia Geral Extraordinária de Alteração Estatutária,
na forma dos arts. 9 a 15 e 16, alínea “d” e parágrafo único, do Estatuto, a ser realizada no dia 12 de
julho de 2022, às 11h30min, em primeira chamada, e 12hs, em segunda chamada. A assembleia ocorrerá
de forma presencial no salão de eventos do SIMA, sito à rua Wenceslau Fontoura, 105 – Bairro Nova
Americana – Alvorada RS.
Pauta única:
- Reforma Estatutária

Alvorada, 21 de junho de 2022.
Rodinei Rosseto
Presidente do SIMA

Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Alvorada

Ligue e assine 0800.051.0133 ou
acesse www.jornaldocomercio.com

>>EMPRESAS & NEGÓCIOS.
TODA SEGUNDA,NO SEU
JORNAL DO COMÉRCIO.


