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EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO
PRESENCIAL ON-LINE
DATA: 1ª Praça/Leilão: Dia 6 de setembro de 2022, às 10h. 
            2ª Praça/Leilão: Dia 6 de setembro 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 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves – RS, 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) Processo nº 
0021733-44.2019.5.04.0511 RECLAMANTE: IVANIR DE ALMEIDA FARIAS 
RECLAMADO: FOPPA AGROINDÚSTRIA E SERVICOS LTDA-ME, referente a: Bem: 
um tacho de cozimento, em bom estado. Avaliado em R$ 12.000 (doze mil reais). Valor 
mínimomínimo para venda em segundo leilão é de R$ 6.000; uma desengaçadeira de grãos, em bom 
estado. Avaliada em R$ 15.000 (quinze mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão 
é de R$ 7.500; uma envasadora, em bom estado. Avaliada em R$ 15.000 (quinze mil reais). 
Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 7.500; uma mesa de inox, de 
aproximadamente 2,20m x 1,20m. Avaliada em R$ 1.000 (mil reais). Valor mínimo para venda 
em segundo leilão é de R$ 500; duas mesas  de inox, de aproximadamente 1,0m x 0,5m, cada 
uma custando R$ 500. Totalizando um valor de R$ 1.000 (mil reais). Valor mínimo para venda 
emem segundo leilão é de R$ 500 e uma mesa de inox, de aproximadamente 1,5m x 0,8m. 
Avaliada R$ 500 (quinhentos reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 250. 
Processo nº 0021202-23.2017.5.04.0512 RECLAMANTE: LUANA MILANI PEDROTTI. 
RECLAMADO: SLIM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA – EEP, referente a: Bem: 
churrasqueira rotativa a gás Tomasini, 16 queimadores, 35 espetos. Com os espetos. Avaliado 
em 18.000 (dezoito mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 9.000; 
Linha de distribuição Buffet Inox. 3 peças, sendo 1 módulo porta pratos e bandeja, 1 Buffet 
refrigeradorefrigerado de 5 espaços com pista fria e 1 Buffet aquecido de 6 cubas. Avaliada em R$ 15.000 
(quinze mil reais). Valor mínimo para segundo leilão é de R$ 7.500. I - MODALIDADE: a 
hasta pública será exclusivamente on-line. O 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 
dede 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 cadastramento prévio. 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: Contrato Social, 
comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou procuração com 
firmafirma 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.
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. Informações com o Leiloeiro Oficial 
Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: 
(54) 3441 1902 | (54) 99612 1051.

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 – Registro de Preços
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição De Materiais 
Hidráulicos, destinados à manutenção do sistema de distribuição de água do 
Município de Monte Belo do Sul/RS. As datas relativas a sessão de disputa são 
as seguintes: - Recebimento das Propostas: - Recebimento das Propostas: a partir 
das 8h do dia 08/08/2022, até as 8h do dia 18/08/2022 - Abertura das Propostas: 
a partir das 8h01min do dia 18/08/2022 - Início da sessão de disputa de Preços: 
àsàs 10h do dia 18/08/2022. Referência de tempo: Horário de Brasília (DF)Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão Eletrônico. 
Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

TOMADA DE PREÇOS 007/2022 
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “TOMADA DE 
PREÇO”, melhor técnica e preço. Objeto: Contratação de serviços de 
engenharia, do trabalho e saúde ocupacional de modo a elaborar e emitir o 
Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; confecção do Laudo Técnico das 
Condições de Ambiente do Trabalho – LTCAT; Laudo Técnico de Insalubridade 
e Periculosidade – LTIP;  confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – 
PPP (e retroativos nos casos de aposentadorias); envio dos eventos do e-social 
(apresentação(apresentação comprovação da remessa à Secretaria Municipal da 
Administração), realização de treinamentos e treinamentos de reciclagem 
referente a NR10 segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR35 – 
trabalho em altura, NR32 – perfurocortantes, NR12 máquinas pesadas. Ministrar 
palestras para servidores sobre uso e manutenção dos EPIs; assessoria in loco 
nas repartições públicas municipais, devendo ocorrer uma visita por semana, 
totalizando 14 (catorze) horas mensais; assessoria in loco na Câmara Municipal 
dede Vereadores, totalizando 02 (duas) horas mensais. A data da realização do 
certame será dia 22 de agosto de 2022, às 9h (horário de Brasília). Edital e 
Anexos estão disponíveis no site https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. 
Informações adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051. 

PREGÃO PRESENCIAL 009/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL”, menor preço por GLOBAL tendo com Objeto: Contratação de 
empresa para locação, instalação e retirada de decoração natalina no Município 
de Monte Belo do Sul/RS, conforme Termo de Referência (ANEXO I). O início 
da sessão de disputa de preços será dia 19 de agosto de 2022, às 9h (horário de 
Brasília). Edital e Anexos encontra-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ em “Transparência”. Informações 
adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051.adicionais, pelo telefone (54) 3457 2051.

Monte Belo do Sul, 5 de agosto de 2022.

Adenir José Dallé
Gabinete do Prefeito

EDITAL Nº 020/2022 
Convoca concursados para assumir cargos públicos no Município de Monte Belo do Sul

ADENIR 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 17/2022, de 07.07.2022, 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. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul. Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ. Prefeito Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul. Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. 
ADENIR JOSÉ DALLÉ. Prefeito Municipal. 

EDITAL Nº 021/2022 
Convoca concursados para assumir cargos públicos no Município de Monte Belo do Sul

ADENIR 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. 

¹ Candidato convocado em segunda chamada por pedido de reclassificação.
² Candidato convocado em segunda chamada por pedido de reclassificação.

NOME
JÚLIA FANTIN
LUCIANA REGINATTO
IARLEI MASCHKE
JOEL LOPES GONÇALVES ¹
ANDRÉ DA SILVA ²

CARGO
Agente Comunitário de Saúde – Micro área 02
Monitor de Educação Básica
Auxiliar de Serviços de Obras
Auxiliar de Serviços de Obras
Auxiliar de Serviços de Obras

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar
3º lugar
5º lugar
1º lugar
3º lugar

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2022
O Município de Monte Belo do Sul torna público que nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de agosto de 2022, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h, na 
sede da Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os currículos para contratação dos seguintes cargos temporários: Atendente de Creche 
(30 h); Enfermeiro (40 h); Merendeira / Servente (40 h) e Monitor de Educação Básica (30 h). Edital e anexos disponíveis no mural da 
Prefeitura e no portal:  https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/13. 

Monte Belo do Sul, 4 de agosto de 2022.
ADENIR JOSÉ DALLÉADENIR JOSÉ DALLÉ

Prefeito Municipal

NOME
MONICA DE DORDI COSTI
JULIA FONTELA TRINDADE

CARGO
Professor de Educação Infantil 40 h
Professor de Língua Portuguesa

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar
1º lugar

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 
– Contratação de empresa especializada para 
revitalização das pontes do Município de Santa 
Tereza/RS. Data de abertura: 24/08/2022 às 9h.

 Santa Tereza/RS, 5 de agosto de 2022. 

Gisele Caumo
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

Resumo de Contratos:
Contrato nº 076/2022 – Dispensa de Licitação nº 
024/2022 Contratação de empresa autorizada para 
revisão da Fiat Ducato placas JBC-0I64 que está na 
garantia. GAMBATTO SUL VEÍCULOS LTDA. 
Valor total: R$ 749,62.
ContratoContrato nº 077/2022 – Tomada de preço nº 
021/2022 – contratação de empresa para prestação de 
serviços na área de Arquitetura e Urbanismo para o 
Município de Santa Tereza/RS. Aline Canossa 
Arquitetura LTDA. Valor Total: R$ 3.900,00.
ContratoContrato nº 078/2022 – Dispensa de Licitação nº 
025/2022– Contratação de empresa especializada 
para realização de serviço de retifica com 
fornecimento de peças necessárias, no motor do 
caminhão Cargo, placa IVO7031. 
DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA. 
Valor mensal: R$ 8.589,09.
ContratoContrato nº 079/2022 – Dispensa de Licitação 
nº026/2022 – contratação de empresa especializada 
em prestar serviços de divulgação, através de 
emissora de rádio, com abrangência em todo o 
Município de Santa Tereza/RS. RÁDIO DIFUSORA 
BENTO GONÇALVES LTDA.-EPP. Valor total 
estimado R$ 1.000,00.
ContratoContrato nº 080/2022 – Dispensa de Licitação 
nº027/2022- contratação de empresa especializada 
para realização de serviços técnicos de assessoria e 
encaminhamento de documentos e projetos para 
atendimento ao Plano de Fechamento de Mina. 
SEIVA MONITORAMENTO LTDA. Valor total 
estimado R$ 3.450,00.
ContratoContrato nº 081/2022 – Dispensa de Licitação 
nº028/2022 – aquisição de poltronas e mesas de 
centro para o gabinete da prefeita e mesa de centro 
para a recepção da Prefeitura do Município de Santa 
Tereza/RS. CNT MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Valor total 
estimado R$ 5.834,50.
ContratoContrato nº 082/2022 – Pregão Presencial 
nº037/2022. Contratação de empresa especializada 
em Prestação de Serviços Técnicos especializados 
em Psicologia, 20 (vinte) horas semanais, na 
Unidade Básica de Saúde do Município de Santa 
Tereza-RS. MAURICIO BAGGIO LTDA. Valor 
total: R$ 3.000,00.
ContratoContrato nº 083/2022 – Pregão Presencial 
nº039/2022-Contratação de empresa para a prestação 
de Serviços Médicos, dispondo de Clínico Geral, 40 
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de 
Saúde do Município de Santa Tereza-RS.
PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES 
LTDA. Valor total: R$ 19.300,00.

Resumo de Termos Aditivos:Resumo de Termos Aditivos:
Termo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato 
de locação nº163/2020 – JURANDIR ALBERTO 
TRISTACCI. Fica acrescido o valor mensal de R$ 
560,00 e o prazo de 12 meses a contar de 01 de 
agosto de 2022.
TermoTermo Aditivo nº 001/2022 – Referente ao contrato 
nº001/2022 – Renato de Toni - ME. Fica acrescido o 
valor de R$ 54.596, fica suprido do item 1.1 - 69,40 
m² de cercamento e fica acrescido no item 1.3 – um 
portão com dimensão de 4,00x1,60 metros, no valor 
de R$ 1.985,00.
TermoTermo Aditivo nº 002/2022 – Referente ao contrato 
nº 119/2021 – MLT CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. Fica acrescido o prazo de 30 (trinta) dias a 
contar de 10 de julho de 2022.
TermoTermo Aditivo nº 003/2022 – Referente ao contrato 
nº 119/2021 – MLT CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. Fica acrescido o valor de R$ 11.224,85, 
passando o valor total do contrato a ser R$ 
299.241,70.   
TermoTermo Aditivo nº 008/2022 – Referente à Ata de 
Registro de preço nº 003/2022 – COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEL COLOSSO DO VALE LTDA. 
Gasolina comum R$ 5,79 e Gasolina Aditivada R$ 
5,99 a contar de 01/08/2022.

Santa Tereza, 5 de agosto de 2022. 
GISELE CAUMO
Prefeita MunicipalPrefeita 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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