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AVISO DE LEILÃO
LEILÃO N°. 01/2022

ASecretária do MeioAmbiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e considerando (i) a Lei Estadual
n°. 15.298, de 04 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de julho de 2019, (ii) a Lei
federal nº 8.666/93 e demais normas legais e infralegais aplicáveis, e (iii) as autorizações superiores do
Conselho Diretor do Programa deReforma do Estado - CODPRE, torna público oAviso do Leilão n°. 01/2022.
OBJETO:Alienação do controle daCompanhia Estadual deGeração de Energia Elétrica (“CEEE-G”), através
da oferta de lote Lote único de 6.381.908 (seis milhões e trezentas e oitenta e uma mil e novecentas e oito)
ações, nominativas, sem valor nominal, de emissão da CEEE-G de propriedade do Estado, representativas
de aproximadamente 66,23% (sessenta e seis inteiros e vinte e três centésimos por cento) do capital
social total da CEEE-G, sendo (i) 6.380.821 (seis milhões e trezentas e oitenta mil e oitocentas e vinte e
uma) ações ordinárias, representativas de aproximadamente 67,23% (sessenta e sete inteiros e vinte e
três centésimos por cento) das ações ordinárias de emissão da CEEE-G, e (ii) 1.087 (mil e oitenta e sete)
ações preferenciais, representativas de aproximadamente 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)
das ações preferenciais de emissão da CEEE-G, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.
EDITAL:Disponível a partir de 08.07.2022, com informações sobre a desestatização, incluindo, mas não se
limitando, a justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado,
a data e ato que determinou a constituição da empresa a ser desestatizada, o passivo da sociedade de
curto e de longo prazo, a situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos,
endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios, a existência de pagamento de dividendos
e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela Companhia, nos últimos anos,
o sumário dos estudos de avaliação, o critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos
de avaliação, a modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada, o cronograma do
leilão e outras informações, por meio do acesso ao endereço eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente
e Infraestrutura do Rio Grande do Sul: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.
VALOR ECONÔMICO MÍNIMO PARA AS PROPOSTAS: R$ 836.593.210,76 (oitocentos e trinta e seis
milhões e quinhentos e noventa e três mil e duzentos e dez reais e setenta e seis centavos) considerando-
se o Preço Mínimo de aproximadamente R$ 131,09 (cento e trinta e um reais e nove centavos) por ação,
conforme aprovado pelo Estado.
DATADAENTREGADAS PROPOSTAS: Em 26.07.2022, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 - Centro, São Paulo -SP, CEP 01010-901,
conforme as instruções constantes no Edital.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS:
Em 29.07.2022, às 14h00min, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro,
nº 275 - Centro, São Paulo - SP, CEP 01010-901.

Porto Alegre, 08 de julho de 2022.
Marjorie Kauffmann

Secretária de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

O Município de SÃO FRANCISCO DE PAULA torna público que está
procedendo: A RETIFICAÇÃO dos processos licitatórios: 1ª Alteração
- Licitação nº 43/2022, CO nº 4/2022 – Objeto: Pavimentação de Ruas
com recursos oriundos dos Contratos de Financiamentos nº 0599287-
DVº 30 e nº 0531767 – DVº 14, firmados entre a Prefeitura de São
Francisco de Paula e a CAIXA. Abertura: 05/08/2022, às 9h 30 minutos.
PUBLICAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: Licitação
nº 51/2022, TP 13/2022 – Objeto: Reforma da Pavimentação e Construção
de Infraestrutura de Acesso à Praça Pública Podalyrio Alves da Silva-
Quadras 1 e 2 do canteiro central, com recursos oriundos do Contrato
de Repasse nº 914472/2021/MTUR/CAIXA. Abertura: 01/08/2022, às
9h 30 minutos. Licitação nº 52/2022, PE 33/2022- Objeto: RP de EPI’s.
Abertura: 29/07/2022, às 9h 30 minutos. Licitação nº 53/2022, PE
34/2022- Objeto: RP de Tubos de Concreto. Abertura: 27/07/2022, às 9h
30 minutos. Informações disponíveis no site: www.saofranciscodepaula.
rs.gov.br. As sessões Eletrônicas serão realizadas através do Portal de
Compras Eletrônicas Banrisul, no link: https://pregaobanrisul.com.br.
A sessão de concorrência e tomada de preços serão realizadas na Av. Júlio
de Castilhos, 444, Setor de Licitações. São Francisco de Paula, 11 de julho
de 2022. Marcos André Aguzzolli, Prefeito.

AGROPECUÁRIANOVABRASÍLIA LTDA. - CNPJ
03.788.531/0001-89 - NIRE 43204422154 - CON-
VOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS:
Convocamos os sócios para reunirem-se em as-
sembleia a ser realizada na sede de AGROPECU-
ÁRIA NOVA BRASÍLIA LTDA. em Porto Alegre, RS,
na Rua Tenente Coronel Fabrício Pillar, n. 55, conj.
503, Mont’Serrat, CEP 90.450-040 no dia 15 de ju-
lho de 2022, às 17h, para tratar sobre as seguintes
matérias constantes na ordem do dia: (i) deliberar
a retirada do sócio Júlio Cesar de Oliveira da So-
ciedade e transferência das suas quotas mediante
integralização para Juceoli Holding Ltda., com o in-
gresso dessa na Sociedade, e (ii) caso aprovada a
deliberação supra, alterar a Cláusula 5ª do Contrato
Social. Porto Alegre, 05 de julho de 2022. Urbano
Roxo de Oliveira – Sócio administrador.

GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES
LTDA. - CNPJ 11.209.163/0001-03 - NIRE
43206487296 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEM-
BLEIA DE SÓCIOS: Convocamos os sócios para
reunirem-se em assembleia a ser realizada na sede
de GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES
LTDA. em Porto Alegre, RS, na Rua Lucas de Oli-
veira, n. 1155, apto. 401, bairro Bela Vista, CEP
90.440-011, no dia 15 de julho de 2022, às 14h,
para tratar sobre as seguintes matérias constantes
na ordem do dia: (i) deliberar a concretização da
retirada do sócio Júlio Cesar de Oliveira da Socie-
dade e transferência de suas quotas mediante inte-
gralização para Juceoli Holding Ltda., com o ingres-
so dessa na Sociedade, conforme ato constitutivo
registrado na JUCISRS sob o n. 43209321917 em
07/02/2022 e protocolo 220333921 de 01/02/2022,
e (ii) aprovar a substituição do cargo de suplente
do administrador João Carlos de Oliveira Júnior,
nomeando para ocupar tal cargo, o Sr. Thiago
Schapke de Oliveira; (iii) caso aprovadas as maté-
rias supra, alterar o artigo 5° e §2° do artigo 12 do
Contrato Social. Porto Alegre, 05 de julho de 2022.
Urbano Roxo de Oliveira – Sócio administrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022

O Município de Doutor Ricardo - RS, torna público que a Comissão Municipal de Licitações, reunir-se-á no dia
26 de julho de 2022, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações, no Centro Administrativo, na RS/332, no Km
21, nº 3.699, Centro, no Município de Doutor Ricardo - RS, fone (51) 99666-9296, para receber propostas e
documentação para aquisição de 02 (dois) caminhões novos, 0 (zero) km, 6X4, ano de fabricação/modelo 2022
ou superior, com caçamba metálica basculante com capacidade mínima de 12 m³, para atender as necessidades
da Secretaria de Obras e Trânsito e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através de financiamento do
PROGRAMA POE PIMES BADESUL, contrato nº008/2022, conforme discriminação constante no Termo de
Referência -ANEXO I. Cópia do Edital no site www.doutorricardo.rs.gov.br e informações pelo telefone acima
no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.

ALVARO JOSÉ GIACOBBO, PREFEITO MUNICIPAL DOUTOR RICARDO - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO/RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 05/2022 - O MUNICÍPIO DE CAPITÃO/RS estará recebendo
documentos e propostas para contratação de empresa para execução de obras de
RevitalizaçãodoPátiodaEMEIMundoCriança,às09h00mindodia01deagostode2.022.
Edital em www.capitao.rs.gov.br, informações (51) 3758-1120.

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal

Edital de Leilão Público nº 3063/0222 -
1° Leilão e nº 3064/0222 - 2° Leilão

A CAIXA 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 15/07/2022 até 25/07/2022, no primeiro
leilão, e de 29/07/2022 até 09/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências
da CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN,
RS, SC, SE e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. VALÉRIO CÉSAR DE AZEVEDO DÉDA, no
endereço Avenida Engenheiro Gentil Tavares, nº 785, bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, CEP:
49.055-260, telefones (79) 3211-6418 e (79) 9.9836-5206. Atendimento no horário de segunda
a sexta das 07:30 às 13:00hs e 14:00 às 17:00hs (Site: www.lancese.com.br). (O Edital estará
disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia
26/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão
no dia 10/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no
endereço: www.lancese.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

EDITAL DE ELEIÇÃO N°01/2022
A Comissão Eleitoral do SISMAP - Sindicato dos Servidores Municipais de Antônio Prado, comunica aos
interessados que se encontram abertas as inscrições para as ELEIÇÕES SINDICAIS, a qual apontará a
nova Diretoria e Conselho Fiscal do SISMAP para o período de 03 (três) anos, de 2022/2025.
PERÍODO E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: serão recebidas, impreterivelmente até o dia 20 de julho de
2022, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Secretaria do SISMAP, sito a Rua Francisco Marcantônio,57.
EDITAL: Cópia do Edital, Estatuto do SISMAP e demais informações poderão ser obtidas na secretaria
do SISMAP, com a Secretária Laura Madalozzo Soares, ou pelos fones (54) 3293-5626 e (54)999525945.

Antônio Prado, 08 de Julho de 2022.
Marilene Rizzi - Presidente da Comissão Eleitoral

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022

O Município de Maximiliano de Almeida – RS torna público, para conhecimento dos interessados, a RE-
TIFICAÇÃO DA CLÁUSULA 1. – DO OBJETO A SER LICITADO (itens 1 e 2), do Pregão Presencial
016/2022 (aquisição de 03 (três) veículos novos), o qual passa a vigorar de acordo com a nova descrição
constante no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 016/2022 – RETIFICADO EM 11/07/2022. Em decor-
rência desta retificação, fica alterada a data de realização da sessão pública para o dia 21/07/2022 às
14:00h. Cópias da retificação e informações complementares poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal
no horário de expediente ou através site www.maximilianodealmeida.rs.gov.br.

PREGÃO ELETRÕNICO 07/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO: PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 – REGISTRO DE PREÇOS –
Dia 21 de julho de 2022, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, com o intuito de registro de preço para
aquisição de BGS – Brita Graduada Simples (base) e Pedra Rachão Hidráulico, conforme edital. Maiores
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal no horário de expediente ou através do site www.
maximilianodealmeida.rs.gov.br. Maximiliano de Almeida RS, 08 de julho de 2022.

EUCLIDES JOÃO MUTERLLE - PREFEITO MUNICIPAL

Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais,
Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana

no Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o artigo 24 do Estatuto Social, CONVOCAMOS osAssociados do SINDIVIDROS-
RS para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de julho de 2022, em sua sede
social, nesta capital, na Av. Assis Brasil, nº 8787, bem como por videoconferência, via plataforma
zoommeeting, cujo link de acesso será enviado por e-mail aos osAssociados (previamente), em
primeira convocação às 17h, em segunda convocação às 17h 30 min., observados os quóruns de
instalação e deliberação constantes do estatuto, para decidirem sobre a seguinteORDEMDODIA:
a) Exame e aprovação do Balanço Geral do Exercício de 2021; b) Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 11 de julho de 2022. Rafael Gustavo Araújo Ribeiro – Presidente

Brasileiro troca 
refeição por 
lanche, diz estudo 

O brasileiro tem trocado as 
refeições por lanches, e um dos 
fatores que ajuda a explicar essa 
mudança é a alta no preço dos 
alimentos. Isso é o que apontou 
uma pesquisa de consumo, feita 
pela Kantar. A pesquisa Consu-
mer Insights 2022 apontou que, 
enquanto o valor médio de uma 
refeição completa girava em torno 
de R$ 43,94 nos primeiros três me-
ses desse ano, o gasto médio com 
os snacks (lanches e petiscos) era 
quase quatro vezes menor, em tor-
no de R$ 10,43.

Segundo David Fiss, diretor 
comercial da Kantar, além do cus-
to, outro motivo que explica o bra-
sileiro trocar a refeição pelo lanche 
é a praticidade. “O brasileiro busca 
cada vez mais a praticidade no 
tipo de alimentação dele. Então, 
a gente começa a enxergar cada 
vez mais a presença de sanduíches 
principalmente nas ocasiões onde 
eram fortes as refeições tradicio-
nais”, disse.

Essa mudança de comporta-
mento vem sendo observada em 
todas as classes sociais, especial-
mente na classe C, pontou Fiss. 
“Existe a praticidade e também 
tem a questão do fator preço. Hoje, 
cada vez mais, o custo, aliado à 
praticidade e ao sabor, se tornam 
relevantes para o consumidor”, 
acrescentou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

O Município de Doutor Ricardo - RS, torna público que a Comissão Municipal de Licitações, reunir-se-á no dia
21 de julho de 2022, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações, no Centro Administrativo, sito na RS/332,
Km 21, nº 3.699, Centro, no Município de Doutor Ricardo - RS, fone (51)99666-9296, para receber propostas e
documentação para contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de combustíveis, por demanda,
(arla, gasolina comum, óleo diesel aditivado e óleo diesel S10), para uso exclusivo em veículos e máquinas de
propriedade da municipalidade, atendendo todas as secretarias, conforme especificações constantes no Termo
de Referência (ANEXO I). Cópia do Edital no site www.doutorricardo.rs.gov.br e informações pelo telefone acima
no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.

ALVARO JOSE GIACOBBO, PREFEITO MUNICIPAL DOUTOR RICARDO - RS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço Nº 007/2022. Edital Nº 60/2022. Objeto: contratação, execu-
ção de obra, através de empreitada global para obras de infraestrutura no
Distrito Industrial e Loteamento Habitacional no Município, tudo conforme o
Edital e seus Anexos. Abertura: 26/07/2022 às 14h30, no Setor de Licitações da
Prefeitura, Rua Alecrim, Nº 120. Cópia dos Editais na Prefeitura ou no site
www.trindadedosul.rs.gov.br/publicações/editais.

Elias Miguel Segalla - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL


