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EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE 
 DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 20 de julho de 2022, às 10h.                                      
   2ª Praça/Leilão: dia 20 de julho de 2022, às 10h10.
LOCAL:  Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br.

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara do Trabalho de 
Bento Gonçalves – RS - POSTO DA JT DE NOVA PRATA, FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que foi 
autorizado a realizar o Leilão do (s) bem (ns) penhorado (s) no Processo nº: 0020492-69.2018.5.04.0511 que SAIONARA GLAUCIA SANTIN move contra 
CRISTINA CAPELLARI E OUTROS (2), referente a: Bem: Aparelho de Vacuoterapia (dermovacuo), marca BrasilMed, nº série 0044/13, em bom estado 
dede conservação e funcionamento.. Avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 1.100,00 (um 
mil e cem reais); PROCESSO nº 0021934-07.2017.5.04.0511 RECLAMANTE: JUNIOR DAIALA MENDES MARTINS move contra RECLAMADO: 
OPF CONVENIÊNCIA LTDA - ME E OUTROS (3), referente a: Bem: Um veículo tipo motoneta, marca Sundown/Web 100, placa INS1071, CHASSIS 
94J1XFBA77M041671, RENAVAM 913229245, ano/modelo 2007/2007, cor preta, a gasolina, sem chaves. Avaliado R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor 
mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 250,00; PROCESSO nº 0020354-71.2017.5.04.0371 RECLAMANTE: EDERSON DA SILVA move contra 
RECLAMADO:RECLAMADO: ADÃO ALVES DE BORBA E OUTROS (2), referente à: Bem: Veículo da marca Volkswagen VW/Santana 2000 MI, PLACAS IGK-8675, 
ano/modelo 1997/1997, cor vermelha, RENAVAM 00678293244, em regular estado. Avaliação em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor mínimo para venda 
em segundo leilão é de R$ 6.000,00; PROCESSO nº 0022633-32.2016.5.04.0511 RECLAMANTE: ANTONIO OTAVIANO BUENO DE SOUZA E 
OUTROS (4) RECLAMADO: PATRICK DE SOUZA E OUTROS (2), referente a: Bem: Um automóvel CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, placa IWF-7502, 
ano/modelo 2014/2015, RENAVAM 001033283336, cor branca, com avarias no banco do motorista e na pintura. Avaliado R$ 34.000 (trinta e quatro mil 
reais).reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 17.000,00. Ônus: RENAJUD: Transferência: 2ª VT Bento Gonçalves/RS – Processo Judicial nº 
00226142320165040512, Tribunal TRT04; 1ª VT Bento Gonçalves/RS – Processo Judicial 00226220320165040511, Tribunal TRT04; 1ª VT Bento 
Gonçalves/RS – Processo Judicial nº 00226203320165040511, Tribunal TRT04; 1ª VT Bento Gonçalves/RS – Processo Judicial nº 
00226247020165040511, Tribunal TRT04; Multas R$ 518,96; IPVA exercício 2021 em Dívida Ativa. Valor de R$ 711,36 e IPVA exercício 2022 pendente 
de pagamento. Valor de R$ 922,91 e PROCESSO nº 0001386-97.2013.5.04.0511 Reclamante: Marina de Fatima Tubia Da Rosa E Outros (2) move contra 
Reclamado:Reclamado: Restaurante Sabor Do Vale Ltda. - ME E OUTROS (4), referente a: Bens: LOTE 001 - 288 cadeiras de madeira com estofado no assento. Valor 
unitário R$ 30,00. Avaliado em R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 4.320,00. LOTE 002 
- 45 mesas de madeira de quatro lugares. Valor unitário R$ 200,00; Avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão 
é de R$ 4.500,00; LOTE 003 - 09 rechaut retangular, com tampa, de inox. Valor unitário R$ 165,00. Avaliado em R$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta 
ee cinco reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 742,50; LOTE 004 - um balcão câmara fria, para salada, 2 e 1/2 portas, fabricado por 
vinhedos refrigeração, necessita de revisão/reforma. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 250,00; 
LOTE 005 - Uma geladeira comercial, 6 portas, fabricação vinhedos refrigeração. Necessita reforma nas portas. Avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais). 
Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 500,00; LOTE 006 - uma fritadeira elétrica, capacidade 30L. Avaliada em R$ 850,00 (oitocentos e 
cinquentacinquenta reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 425,00; LOTE 007 - 03 balcões/mesa de inox industrial, com prateleira. Valor unitário 
R$ 275,00. Avaliado em R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 412,50. LOTE 008 - dois fogões 
industriais de 4 bocas. Valor unitário R$ 300,00. Avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 300,00; 
LOTE 009 - uma câmara fria, fabricação vinhedos refrigeração, o bem se encontra com ferrugem, a muito tempo sem funcionamento. Necessita trocar o 
motormotor e porta. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 350,00. LOTE 010 - duas pias de inox com 
duas cubas, para pratos e panelas. Valor unitário R$ 900,00. Avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Valor mínimo para venda em segundo 
leilão é de R$ 900,00; LOTE 011 - uma balança para pratos, marca Toledo. Avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais). Valor mínimo para venda em segundo 
leilão é de R$ 100,00; LOTE 012 - uma balança marca Ramuza, 300kg. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais). Valor mínimo para venda em segundo 
leilãoleilão é de R$ 350,00; LOTE 013 - um conjunto de pratos rasos, com aproximadamente 200 pratos. Valor unitário R$ 4,00. Avaliado em R$ 800,00 
(oitocentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 400,00; LOTE 014 - um conjunto de talheres – facas, garfos, colheres- utensílios de 
cozinha, facas, colheres, cubas, potes para sobremesa. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 
250,00. Valor Total das Avaliações é de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). I- MODALIDADE: A hasta pública será exclusivamente on-line. 
OO Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 
Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do 
pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances, conforme Resolução 
236/2016 do CNJ. Os licitantes que desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site (www.zaccariasleiloes.com.br), efetuando o 
cadastramentocadastramento prévio. II- PRORROGAÇÃO: Não sendo possível o leilão de todos os bens constantes deste edital no dia designado, haverá continuação nos 
dias úteis imediatamente subsequentes, sempre a partir das 10h, até que todos os bens descritos sejam apregoados, independente de nova publicação de edital. 
CADASTRO: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os termos e condições informados e 
encaminhar cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG, CPF e comprovante de endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa 
Jurídica:Jurídica: Contrato Social, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou procuração com firma reconhecida da assinatura, ficando 
o cadastro sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficiais. Todas as regras estão disponíveis no edital completo na plataforma digital 
www.zaccariasleiloes.com.br.Os incidentes pertinentes à hasta pública em si e atos dela decorrentes serão apreciados pelo Juiz Coordenador Divisão de 
Inteligência, ao qual também competirá a análise dos casos omissos. Informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do 
site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441 1902 – (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br.site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441 1902 – (54) 99612 1051 e e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL”, tipo: menor preço global mensal. Objeto: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de recebimento, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e rejeitos em aterro sanitário. O 
início da sessão de disputa de preços será dia 12 de julho de 2022, às 9h (horário 
de Brasília). Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2053. (54) 3457 2053. 

Monte Belo do Sul, 1º de julho de 2022. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 
O Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a partir O Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a partir 
do dia 04.07.2022, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, no 
Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para 
Credenciamento de interessados em prestar serviços de atendimentos especiais 
(fisioterapia, psicóloga, terapia ocupacional, estimulação precoce, 
fonoaudióloga, terapia aquática e equoterapia) para as crianças portadoras de 
necessidades especiais do Município encaminhados por meio da Secretaria 
MunicipalMunicipal da Saúde de Monte Belo do Sul. Edital e Anexos disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações adicionais pelo telefone: 
(54) 3457 2053.

Monte Belo do Sul, 1º de julho de 2022. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal

EDITAL Nº 018/2022 
Convoca concursados para assumir cargos públicos no

Município de Monte Belo do Sul

ADENIRADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que convoca os 
concursados abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público n° 01/2022, homologado pelo Edital nº 16/2022, de 03.06.2022, para 
que tomem posse nos referidos cargos, de acordo com o que determina os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº 366/2001, que 
estabeleceu o Regime Jurídico Único. 

Monte Belo do Sul, 30 de junho de 2022. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

NOME
PAULA VERONA
LAÍS BURATTI
RISELLY KAROL PEREIRA SILVA
GABRIELA RESCH CHAVES
GRAZIELE FAVERO
THAINÁ ZANANDRÉATHAINÁ ZANANDRÉA
EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE
PATRÍCIA VIEL
JULIANA MONTEIRO DA COSTA
VIVIANE DOMINGUES
ANDRÉ DA SILVA
MARCOS GAGLIATO
PEDRO KAERCHERPEDRO KAERCHER

CARGO
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Atendente de Creche
Monitor de Educação BásicaMonitor de Educação Básica
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Merendeira / Servente
Merendeira / Servente
Auxiliar de Serviços de Obras
Auxiliar de Serviços de Obras
Médico ComunitárioMédico Comunitário

CLASSIFICAÇÃO
5º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar
2º lugar2º lugar
1º lugar
2º lugar
6º lugar
7º lugar
3º lugar
4º lugar
1º lugar1º lugar

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 - Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços na área de Arquitetura 
e Urbanismo ao município de Santa Tereza/RS. Data de abertura: 
19/07/2022, às 9h.

Santa Tereza/RS, 1º de julho de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Documento assinado eletronicamente, conforme Lei nº 13.818/2019. Para verificar a autenticidade do documento acima, acesse o verifi-
cador do site do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), ferramenta indicada pela ICP Brasil para validação da certificação 
digital. https://verificador.iti.gov.br
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