
" /.
:~.""

-0-2--------------------------------------- AREGIÃO------------------------J-ag-ua-n--e-re-w-~o-.3-1-~-m-a~-ço-d-e-ZO-17

CIRCULAÇÃO As SEXTAS-FEIRAS.

Propriedade e edição: Irmãos lemes LIda. Representante Comerclal/RS: Adjon. Circulação:
Jaguari, Nova Esperança do Sul, São VlCente do Sul, Cacequi, Mata, Manoel Viana, São Francisco de
Assis, Alegrete, São Pedro do Sul. CNPJ: 06271.318J(,~~1-93.ln.c. Munlc: 20079/003.

Vereador
Wolmar
Picoli

PDr -Jaguar;

Reunião com a promotora - Na sema-
na que passou, o vereador participou de
uma reuniãojunto com o prefeito BetoTur-
chiello PMDB, com a promotora de justi-
ça, para tratar dos plantões das farmáci-
as e também da criação de um canil no
rnmiclpio,

Perda irreparável - Durante a sessão
desta semana o vereador lamentou a per-
dé! de um companheiro do seu partido,

~ iisse que foi um grande cblaborador dp
PDT e que morreu pensando que Picc1i
teria se aliado ao PMDB, por uma fotoca
criada por alguns membros do seu parti-
do que já são carta fora do baralho.

Atento aos eventos -'No seu pronunci-
amento disse ainda que como presidente
da câmara está sempre atento aos even-
tos do município e que procura estar em
todos ou solicita que algum vereador lhe
represente, desde que haja convite para
a presidência,

REGIONAL
Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DECAPÃO DO CIPÓ
RETIFICAÇÃO 01 DA TOMADA N° 0212017.

Altera-se a redação do Objeto e acrescenta exigências de que a transmissão das sessões
deverá ser via rádio podendo ser AM ou FM que tenha ampla abrangência no Município de
Capão do Cipó e deverá iniciar a transmissão às 21: 00 h do dia em que ocorrer a sessão,
Em virtude das alterações a data de abertura das propostas será dia 18/04/2017 às 09:00
h.As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Pregão PresenciaI11/2017. Objeto: Aquisição de pneus e câmaras. Data de abertura dia
13 de abril de 2017 às 09:00 horas, Local: Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pode ser
obtido pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.

Pregão PresenciaI1212017. Objeto: Aquisição de aveia preta para semente. Data de aber-
tura dia 13 de abril de 2017 às 14:00 horas. Local: Sala de reuniões da Prefeitura, Edital
pode ser obtido pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.

Dispensa de licitação nO13/2017. Objeto: Prestação de serviços e fornecimento de peças
para conserto de um veiculo van do transporte escolar, Empresa contratada: Rodrigo Schul-
ler Canez Me, Valor 13.859,20. Fundamentação legal: artigo 24, inciso IV da Lei 8,666/93.

Extrato de Edital

o Prefeito Osvaldo Froner, do Município de Capão Do Cipó, RS,
torna público que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo
n", 03/2017, para contratação temporária oeum ORIENTADOR
SOCIAL para atuar no Programa SCFV (Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos). Período de inscrição, de 03 de abril a
07 de abril de 2017, de acordo com o disposto na lei Municipal nO.
853/2017. O Edital Completo relativo ao processo seletivo se
encontra disponível no mural do centro administrativo do Poder
Executivo Municipal, sito á Rua Catarino Garcia dos Santos, nO. 374,
centro, Capão Cipó, RS e no sítio eletrônico
www.capaodocipo.rs.gov.br.

Capão do Cipó, RS, 30 de março de 2017.

~~Froner
Prefeito Municipal


