6-B

Sexta-feira e

fim de semana, 24, 25 e 26 de março de 2017

HOTELARIA
CNPJ N'

~~:o:.
Convidamos

/I NIRE N'

~~33q~:L~:.C:=:Oão

MUNICIPAL

N..-I Montep6, pm. de Camp, do Sul-RS, no uso de suas atribuições
Lei Fedtnl nO 10.520/02 e nO8.666193 e suas aHeraçOes posteriores,

~~M~a~~c:~~~~~;:::iaàuEXi~~:~::sEN~
PEQUENO PORTE, aptos a se beneficiarem
do tratamento
diferenciado
a favorecldo estabelecido
na Lei Complementar
12312006, com 8 finalidade de ADQUIRIR GENEROS AUMENTICIOS,
com
abertura da sessão pública para dia 05/0412017
às 09hOOmln. Intoonaç6es
do Edital, Rua Gal. Daltro

g;'bril.g~!~r~~'f=~~~ai~3f2~~
.gw.~rM~t::á°~
~::te~~

~~cr:l~htt~u!ww~3~~~:;:Q,if:j~

MUNIC(PIO

o

de Almeida

pREGÕES PRESENCIAIS 00512017 E 00612017

Municlpio
de Maximiliano
de Almeida
- RS torna
público,
para
conhecimento
dos Interessados,
que, no dia 10/04/2017,
às 09h e As
14h, na Prefeitura
Municipal,
reunir-se-é
a Comissão
de Licitação,
com
a finalidade de receber as propostas relativas aos processos de Pregão
Presencia I 005/2017 (Aquisição de fraldas descartáveis),
Pregão Presencial
006/2017
(AquisiçAo
de Pneus), respectivamente.
Cópias dos editais e
informaçOes complementares
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal
no horário de expediente e no site
maxjmjljaoodealmejda
rs 90V br.

PREFEITA

Estado

PREFEITURA

nos lermos
10 de abril
de proposta
de serviços

do Rio Grande do Sul

DE CAPÃO

DO CIPÓ/RS

Tomada de precos nO0212017

MUNICIPAL

SBANCO DO BRASIL

.. ,~

Objeto:
Contratação
de serviços
de gravaçao
e transmissão
das
sessOes da Câmara de Vereadores
de CapAo do Cipó. Data de abertura
dia 12 de abril de 2017 às 09;00 horas. Local; Sala de reuniões
da
Prefeitura. Edltal pode ser obtido pelo slte: www capaodoc!po
rs 90v br.
Dlego Nascimento
Presidente Câmara de Vereadores

ESTADO DO RIO GRANDE

AVISODE LICITA Ao

PREFEITURA

lEILÃo 0AaAL201701l100v(1419). CESUPPATRIMONIOPR, regidopeIoo termosdoadllal
• pela Lei 8.666'93; OBJETO: Venda de bens -.
_
no _
do RS; LOCN:!
DATMiORA DE REALJZAÇÂO: _
Hotéis, sI1uado no Laryq ViapaaJonO.~VOJlllÓ, 56
- Pa10Alegre (AS), em 27.04.2017, com inicio às 10:00 hqraí(t:cririo focaij, ••••• .-áCIó
peIoleioelro púbicooliàal Sr.JoAo_
Ca-gneIoiIi; OBTENÇAO DO ~AL:
_do
_
sI1uadona ~ Brio do Rio Bnroco, 310, CerWo.IIuf,flS._
(56)3332-3684, em
_CXlIllOtdaI,a1é26.04.2017,,,,,peIa
__
do__
.~.

Distribuidora

MORO
N" 0312017

~eu~~:~I~IA~'e J!~r:rioln~o~~~çs~:::
: R~~laM1;u~d~~lt~~e;gf,
Seero~b~~~S t~~fo~e
~~el)JWf:
1188, no horário
de expediente,
ou pelo site de Prefeitura
wwwpmmar!Roomo[QcQm
br.
Marieno Moro, 23 de merço de 2017.
(rlneu Fantln ~ Prefeito Municipal

~~~~~~'ig~e
2017.

~~:~:R~'

DE MARIANO

EXTRATO DE pREGÃO pRESENCIAl

O Municlplo de Marlene Moro/RS torna publico para conhecimento
dos interessados,
das Leis Federais
nO 10.520/02 e n' 8.666/93 e suas alterações.
que na data de
de 2017, és 14 horas. eslara recebendo
e procedendo
na abertura
dos envelopes
e documenta~o,
Junto 8 Prefeitura Municipal de Marleno Moro, para contreteçac

www

MaximiliôrRL'ki

DO SUL
N° 00912017

legais 8 em oonfonnidade
com a
torna público para conheclmento

::.Jte:,.~:rs~~;8~~~~~~

n:x:.~~a~~'e:

CONVOCAÇAO
os Senhor.
Acklniatas a •• reun,em em Auembl6la Geral Ordin61ia ••. reallzar •• e no dia 21
017, As 10:00 horas, na eed. eocl&I da EmpN'" eta •. Rua Senhor da. PUlo.,
01154, em
S, a lim d. deib«ar
sobre a sltguinl. Ordem do D4.: I. Tomar u contas dos
.xami'lar, discut, • votar u OemonstraçOes
Financ.ru
• Contibeb,
relalivu
ao
31 de dezerrtlro de 2016i,. 2. Eleger a Oirelori&; 3. Fixar o monlatll:e da rernun ••••çlo da
obr. a d_tinaçlo
do ","\Atado do Ex.rolclo; 5. Outroa uaurtos
de tnt•••••
ãocIaL
grelftS. 21 de março d. 2017.
HWYique FNderico SctvnIdt· ontor

Prefeitura Municipal de Maximiliano

DE CAMPINAS

AVISO DE lICITACÃO - pREGÃO PRESENCIAl

43300017851

AVISO

;eS~

31.12.2016.

PREFEITURA

DO SUL S.A.

92.78<.529/0001-61

Jornal do Comércio

2° Caderno

de Aguas Triunfo S.A.

CNPJJNF n'11.689. t68JOOO1~ -NIRE 43.300.056.,41-4
Ata da Ass.mbl.la
a.r.I ExtraonUnirla
realizada em 13 de fev..-.lro de 2017
DIta, Hora.loçal:
Em 1310212017, U 11:00 horas, na 1ededa Oistribuldorade~uS$
Triunfo SA, Ioçe.
lizada na Rodovia 3R 386. Rodovia Tabal Canoas, km .'9, aln', Parte, V1I Contorno 850, Passo Rato, na
Cidade de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95853-000 ("CompanNa1. Convocaçt.o: Oispenuda
• publicaçlo de EditaI de Convocaçlo.
confonn. disposto no artigo 124, § 4', da LeM n' 6.404176. PnMft.
çaa: Ac:IonIatas representando
a totalidade do capital aodaI. conbme
••••
turas conltant •• no livro de
Presença da AcIonistas .••••• : RafaeI Nf9Ao RossI. Presidente; a RodoIfo Duarte BNscaIn. S6cteMrlo.
Ordem do ~a: Dispensada a leitLn pela unarWnidade dos acionistas presentes. o.IIlMraç6e.:Ins~
e Assemblei&, após apresentaçAo 6u mal6rias, as acionistu detentoras da totalidade do CIpitaI soeieI da
Companhia, sem quaisquer restriç6es, resotvem: 1) aprov •••.alavrat\n.
da prtIs&nte atl na ronna de sumArio
dos fatos ocorridos, conforme facUtl o litigo 130, § t' di Lei n' 6.404176:.2)
&proVIr' diltribulçlo de
dMdendos Intenne<llArio. aos aclonlstu
da Companhia, no valor total da R$ 700.000,00, com bue no
ruultado apurado pelo balanço Intennediirio levantado em 31KJ112017. ConMIho A,cal: NIo há Conselho
Ascal permanente,
nem foi Instalado no presente exercido. En,*,*,"ento:
Nada mais havendo.
b'atlr,
fui encerrada a AssembIela, da qual se lavrou • pre$8I1le Ata que. lidI • achada oonrorm., foi por todos
assinada. TriunfolRS, 1310212017. Mna: Rateei N~
Roui, ~te;
e RodoIfo Duarte Bruscaln,
S&cret6rio. Acionistas:
OdebnK:htAmbientll
- Participaç6M em Neg6cios Industriais SA Certifico • dou
fé que a presente 6 oópia fiel daAa lavr.da no Uvropróprio d.Ata.s deANembleias
Gerais da~
•.
Junta ComercIal do Estado do Rio Grande do S~. CertI1'Ico o regllCro em 1610312017 sob n- 4418580.
Protocolo: 17J081994-9, de 0710312017. ~:
.3 3 0005641 04, Distribuidora de/vJua
Trioofo SA.
Clevet1.on Signor - Secretário Geral.

MUNICIPAL

DO SUL

_

DE MINAS DO LEAO

Secretaria de Administração

Extrato do Edital 0-02212017 .•Pragio EloteÔnleo

0°

036/2Q17 ••Tipo Monoe pracp por jtom

O PREFEITO
MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO, Sr. MIGUEL DE SOUZAALMEIDA,
no uso de
suas atrlbulçOes legais, toma público 8 Licitação em eplgrafe.
conf. Lei nO 8.666/93 e alterações.
Objeto: aquisição
de materiais
permanentes
(computadores),
para as Diversas
Secretarias.
Data: 06 de abril de 2017, com inicio às 09 horas, através do slte wwwoortaidflCQmQ[ftspubllças
~
Maiores Infonnaç6es
Fone (51) 3694~1333,
ramal 219, das 08 às 12h e das 13 às 17h.
Mlguel d. Souza Almelda.
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS E RE.SSEGUROS, DE EMj'RESAS
CORRE10RAS DE SEGUROS E RESEGUROS, SAUDE, CAPITALIZAÇAO E DE
PREVlDENCIA PRIVADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-S1NCOR-RS
CNPJ: 89.023.089/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃQ
ASSEMBLEIA
GERAL ORDINARIA
De acordo com os dispositivos legais e estatutártos.

convoco os associados do

~~~;~~~SG:~ld~~~~ri~~!Sr~~I~~aar?:~oP:~~i~~~~i;i~:3:~n~a~r~~I~Z~~~~I~~

T~~zen~:n1~i

2~~:Ui~~

CC;~~~~oa~:~rOà~o,~~ ~~~e t~~{!lrd3a
~RCtf~~o~~agl~~
1 ~Apresentação do Relatório de Atividades desenvolvidas em 2016;
2 - Prestação de Contas do Exerclcio de 2016;
3 ..Assuntos de interesse dos associados sem caráter deliberatívo
Porto Alegre, 24 de março de 2017.
Rlcardo Alblno Ferrelr. Pan •• ra
Presidente

MINISTÉRIO

DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO

PARQUE REGIONAL DE_MANUTENÇ~O DA 3' RE!lIÂO MILITAR (Pq RMMl3' RMl1944)

AVISOpE LlCITACAO•pREGAOELETRONICO
• pqRMnt/3N" 17/2016
REVISA INVESTIMENTOS

~.A. -

CNPJN'92.660.5TO/OOO1-26-NIRE
3300008061 ~ Companhia Aberta ~ EDITA!. DE CONVOCAÇ'lO; Convocamos os Senhores AcIonistas para a
ssemblela G&r8I Ordinária e Extraon:!inária, às 1~n
do dia 28 de abril ele 2017, na sede da Companhia,

=~~O:e~C~:~~T=
~:':.

:tar~:d~~~~!

~~~::a~c:s~=~~,
~~~:~
financeiras. acompanhadas do relatt.no dos auditol"es independentes. relativas ao exercree social findo em 31
e dezembro de 2016; 2-DestinaçAo do lucro liquido do exetdcio social enoerredo em 31 de dezembro de
2016 e a distribuição de divktendos; J..AxaçAo do montante da ~muneraçAo dos administradores; 4-Elelçao de

5:~e.s:,~::n~=:!d~~.=~~~~ra;'~v:-ar::)~=t::=;
cela. neste valor. da reserva de investimentos eloo para reforço de capital de giro. com a emis.
ele
..
(um milhão. setecentas se binla e duas mil) açOes. sendo 71)g,OOO(setecentas.
sessenta e seis ml
açó..... ..oIdinârias a 966.000 ,novecentas e sessenta e seis mil) ações preferenciais. e a oonsequente ana
o artigo 5~ do Estaluto Social; 6-A11&raçIo cio artigo 15- ~ Estatuto Social, com
sito de atribuir designa
especirlCa a um dos membro$ da Diretoria; e 1"-Consolidaçto do Estalul
.

O objeto e a data do pregão tradicional para prestação de serviços em proveito do parque regional
de manutençaol3,
confonne condições
eatabelecldas no edital e seus anexos estão discriminados
no quadro abaixo, O edltal poderá ser retirado a partir do dia 24/março/2017
no slte 'Jf::II::&

:';;:~~~~!S~fw~;:a~:~OC~~=~1(~iJI~

:mJ~~?:~~~
j~~:n~e~~~~
RS, Fone (55) 3212~2424.
ramais 210 ou 264. Os horários de retirada de Editals.
abertura
preglO seguiria
o fuso horério de Brasllia. Informações
pelo e-mail: paraYft3rs@vahoocom

Proato
1712016

hor'rlode
alMrtura do pregto
(www.compra!IMlgov.br)

Oeta de retlrade
doa Editei,

Objeto

~UI~~~'::~:

~~~:'osca!i~~e1~
gional de Manuten~o

do
br

o••••

24/0312017

06104I17

às 08:30 hrs

da 3' RegiAo MUitar

THIAGO KAUFMANSILVA-CAP
Pregoeiro

~

Cooperativa

d. Economia

do PqRMntl3

e CNdlto

M6tuo

do.

Servidor..

da A.car-E:mat~S

~aot.Iooo,105'-Porto~·1O'5O-05lCNPJ;80.l7",7r'OOO'~t·BA.CEN;I04IM-HIRE~52

CONVOCACÃO PE ASSEMBLEIA GERAL ORPINÁRIA
~7órdi:ri°a~
~1~e~~::!~t~~ed~Ój=0~s7~afi~3~~~rm~n!~r~r~,,~~íeomc!~~s~er:.;
de 213 dOI associados,
âa 12h30min em a~unda
oonvocaçJo
com a presença da 50% mais um doIS

::::l:~~::

METALURGICA

GERDAU S.A.

CNPJ n' 92.690.7831OOOH)9 - NIRE n' 433סס001504
~ia_rta
ASSEMBL.E1ASGERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COIi'IOCAçAo
SenhorN: Ac:itristu
da J.&ec:el:rgIca GenSIu SA (O) para se reunirem

CorMx:amos os
em Aaaermlelaa
GeraIs Ordinária 11~
a •• tMIzwem.
c:unA&tfIIarnente,
no pt6ldrno ela 26 de r.tMt de 2017,
ta 14h1lClrrin,I'I8. sede eoàaI da~
na ~
Fampoa.
1811, em PortoAlegN,
RS, a fim de
c:ieR)er&rtobre a ~.
Ofdem do ela:: 1. Tomar •• contu &::>. adrnWMtradofea, examinar, dtscutIr e voter
as demonstrações
I'\nancelru rMaJhu eo &:.ICIt'Ck:kl toda! encerrado em 31/1212016. 2. DelIberar sobre a
cIe*eç6o
do Iucto 1lquick1do exerdcio • a c:btrbJIçio de redadoa.
3. Eleger os mernbrOI dO ConaeIho
de AâTW'istraçlo (") • h&t a ~
ôx ~
4. Eleger os mernbrOI do ConeeI'lo
Fi8caI • .seus sup&eru..
tuc as ~
~
5. AptoN ncMl.-.daçlo
PIora o'c.put' do ert,
S- do EatabAO Soc:W.. no ~
tange eo ~
.:x:iIII, para c:onterrpar os am'IoII1I:oede ctpItIII obfeto dai
~
em ReI.ri!IM do C<Ineeh) de AâTW'istraçlo datadas de D&'09J2016, 03I1G'2016, 01/1112016.
01112f2016,lWDt.r.2017,
0VQ2/'2017. Q2J03.Ial17. n NM twrnoe do M. 5· da lnstruçIo CVM n- 481, de
17/12/21X19. ~
•• adrt650 rw. ~
a.~
lIuIar8a de aQ66a ~
OUemcuet6cll.
dIiMrio depoebr,
na Mdt da ~
com &nteoed6ncia mlnmI. de 48 ~
(I) ~e
__
••••• ~
-.
_
(1) •• .,....,. ff*a, _
do -.monlodo
_lidado:
e (&) se pessoa llncIca. c:6pI& de MtaIlIQIconttato
aociaI, cópia de ata de e6eiç6o doa admlriatradofea,
devidamente registradol no 6rgio~,
• 00pt& de docunento
de ldenlklade do actrnlrQtrador que
se tart preMnte. Se lerem ~
poc ~
deYerio., ~Ie,
depoaftar o reapectIYO
Instrumento de outorga de pocierM; de ~
Se peN!OI. ffIk:a ou jurlclce domk:Itada
no exterior,
todos os documentos deYer60 eer trac:ka:idoa • ~
ou legaIz:acIoI pecante o CoNIJado braaIIelto
em seu Pala de domIdIo. Todu •.• cópIu ~
•••.••.• enticadu
e Iodu •• aulnaturu
origInaIa
reoonheddes.
(U) Na fonna&
Ntruçio
CW n° 1&5, de 11/12/1991, altetada pela k\struçio CVM n° 282,
de 2610611998, o pen:entual rnIr*no peta edoçIo do'odo ~'daS'"
do capital 't'Otante. Porto~,
22 ele março de 2017. OIIt.do Joh&mpeter·
PrMident. do Con.seI» de ~o.

~~~~J~

~~:o 1~~~7~1~
~~I~~:t:,'~:~:::r.C::~
Oaus, em Porto AlegrelRS, para deliberar sobre os seguintes
1. prestaçlo das contas do exercrcie de 2016;
~::~~arc!
:!:=~~ra~lho
para o penado de 201712020;
honorãrios

de Adminlslra~o

:'=.S=~u!;'~'=l
Obs.: A reallzaçlo
fisloolnsuftciente.

e

de e6dula de presença

de AssembJela

nIo leli

: ~:s~~r:f:O,
~o~',n~~~1~!~in~
assuntos, que compõem.
ord.m do dia.
para o perlodo 201712020
dos membros

como local a sede

Porto~m!~~:p~~rnr

e Conselho

do Conselho

da cooperaüva.

Fiscal

de AdmlnlstraçAo

ESTADO DO RIO GRANDE

EPlTAb

pE

LlCITAçlO

~tAAd~O~I:~~tIOÁOMg~~~

W

Investprev Seguros e
Previdência S.A.

~~~:!.f.
Ó~4~t~~Çjg:N~~~3=~!!

DO SUL

de ~Ito Alegre

AVISO DE IqTACAO
01212017 .• Modelldad.:

G~:tl-

TOMADA

Projetos de cooperativas financeiras elaborados com apoio
do Sebrae nos estados vão receber R$ 4,6 milhões por meio de
edital, aberto para inscrições até
o fim de abril. A iniciativa vai
contemplar projetos em 20 estados, com o objetivo de colaborar para a melhoria do desempenho das cooperativas financeiras
com participação de pequenos
negócios, ampliar a oferta de crédito ao segmento, e aprimorar a
gestão financeira das micro e pequenas empresas associadas às
cooperativas participantes,
O edita! tem validade de 12
meses e prevê dois periodos para
apresentação, análise e aprovação dos projetos de cooperativas
financeiras: de março a abril,
com validação em maio e execução ainda neste ano; e de junho
a agosto, para serem aprovados
em setembro e executados em
2018. O aporte do Sebrae será de
até R$ 400 mil por projeto e as
cooperativas, junto com as respectivas unidades do Sebrae nos
estados, devem arcar com 50%
do valor total necessário para a
realização. São esperadas de 15a
20 propostas, com o envolvimento de mais de 200 cooperativas,
"As cooperativas são uma
alternativa de prestação de serviços financeiros em condições
mais favoráveis aos pequenos
negócios. O apoio do Sebrae é
decisivo para que as cooperativas financeiras aprimorem sua
gestão de modo a facilitar o acesso a crédito e outros serviços a
um custo menor, com menos burocracia e mais agilidade, favorecendo os pequenos negócios
que delas participam", afirma a
diretora técnica do Sebrae, Heloisa Menezes,
Além de valorizar as boas
práticas das cooperativas financeiras, a execução dos projetos
vai envolver a capacitação de dirigentes, técnicos e gestores das
cooperativas que, nos estados,
são responsáveis pelo desenvolvimento do cooperativismo financeiro com pequenos negócios
associados, As cooperativas vão
participar também de cursos,
consultoria, visitas técnicas, rodada de negócios etc. (ASN)

por motivo de eepaço

2017.

Presidente

Prefeitura Municieal

Edital abre inscrições para
incentivar projetos de
cooperativas financeiras

DE PREÇOS

N- 00312017

(~~il~A
D'ib~~~D~N~~1'ã~~~TPV).
~~::~~:
NO MUNICIPIO
JE ALTO ALEGRElR~,
OBRA COM RECURSOS
DO MINISTÉRIO
DOS
ESPORTES
CONTRATO
DE REPASSE
N"18604512015
E RECURSOS
DO MUNIC PIO DE
ALTO ALEGRE/RS.
Oat. de '111.lt•• 0 local da obr.: 05 • 01/0./2017,
hor'rlo
•.• 9:00 hor ••.
Ab.rtura
d •• proposta
•••
10:00 hora.
do dia 12'0.'2017.0
Edltal estará
dlsPOSliAO no

os Senhor.s
AcIonista
da Companhle
a se
reunirem em Assemblela.
Geral.
Ordlnina
e
Extreordlnirla
que Mf"Io realizada.
no dia 31
(binlll e um) de ~
de 2017, •• 10:00 horas,
na sede soei. da COmpanhia, situada em Porto
~S,
na Avenide CatIoa Gom.s, n- 222,
AuxIlad<n,
~
~~

~~

amo

.

I

~[~~r.ffd:~~~te~UlgfoD~rp'~:~6gu:!iOSo~~~1';Z~1:t:;Pgtn~r~fa~l:,~~cpe~!!:aofu!fd~H
o~r:·:ili:g:~~~:~°fn~~~~I:.d~t!~I:~:I~·d~::n·::I:=a~:~r:~a~~lb~~~f~'~jl::)
~.trada.
Vlclnal.
do Munlcfplo,
Recurso,
Pr6prtoa.Llcltaçlo:

~f:=
~r:ár:{!:~r!!::l:rl~~t~I!~'le\
RS

no endereço

Rua

dos dlret
dos Adml
MENOR

VALOR

~:,::r:
GLOBAL.

t~~a'sl
"~B1n!9~J~~i~~;~~~r:a~~er~~:<!J~~~~
Recreio
N°233. MaIores
Informações
pelo telefone
(54}3382.1030.
Alto AlegrelRS,
24 de Março de 2017.
GILMAR TONELLO • Prefeilo Municl ai

as contas
e votar as
o exercido
a destlneçlo
s~~:~~
e v) Assuntos

~:!a.
11 ; ~~cIoGef~
~~in~
~ente
em relaçao ao artigo 15'; I}
Assuntos gerais; Na forma do artigo .,. do Estatuto
Soei., ficam suspen.su.s
transfertnci.s
de açOes
a partir desta deta .t6 e reaiuJ:0
da Assembleia.
~,cc.~ÃÍiNd~~rW:~:'.ADALBeR

