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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01

PREGÃOPRESENCIALNº 009/2020 - PROCESSOADMINISTRATIVO N° 110/2020
OPREFEITOMUNICIPALDEUNISTALDA,no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, que retifica o Pregão Presencial n° 009/2020 que destina-se a AQUISIÇÃO DE UMA
RETROESCAVADEIRA, ZERO QUILÔMETRO, CONVÊNIO N° 892405/2019 E CONTRAPARTIDA DO
MUNICÍPIO, e define nova data de abertura: 22/05/20, às 08:30 hs. Edital: www.unistalda.rs.gov.br. Informações:
licitacao@unistalda.rs.gov.br ou (55) 3611-5108/5111.

Unistalda, RS, 06 de maio de 2020. JOSÉAMÉLIO UCHARIBEIRO, Prefeito Municipal de Unistalda

TRAMONTINA TEEC S. A.
Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 01.554.846/0001-36 – NIRE: 43300040747

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2020, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da
Companhia sita na Rodovia BR-470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2.
PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital
social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente, o Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, o Sr. Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS:
Feitas no Diário Oficial do Estado/RS – Ind. e Comércio (DOIC) e Jornal do Comércio (JC): a) Edital de
Aviso aos Acionistas: em 28, 29 e 30/01/2020, sendo DOIC págs. 8, 9 e 6 e JC págs. 1, 13 e 12,
todas 2º Cad., respectivamente; b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019: em
26/03/2020, sendo no DOIC p.35 e no JC p.12, 2º Cad.; e, c) Edital de Convocação aos Acionistas:
em 02, 03 e 06/04/2020, sendo no DOIC págs. 8, 9 e 8 e JC págs. 11, 12 e 12, todas 2º Cad.,
respectivamente. 5. ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2.
Destinar o resultado desse exercício social; e, 3. Fixar os honorários da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: A Assembleia, deliberando por
unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube: 6.1)
Aprovou as contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.2) Aprovou o lucro líquido do exercício que, após a
constituição da Reserva Legal e da Provisão para Distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, resultou
em R$ 25.749.693,40, constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia;
tendo a seguinte destinação: (a) para a distribuição de dividendos, o valor de R$ 18.000.000,00, cujo
montante é proveniente de parte da conta Credores Diversos, na importância de R$ 525.503,95, que
correspondente à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, o restante, no valor de R$
17.474.496,05, de parte da conta Saldo à Disposição da Assembleia; a serem pagos aos acionistas sem
quaisquer ônus e na exata proporção de suas ações já possuídas; e, (b) seu saldo, no valor de R$
8.275.197,35, continuará nesta conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia; e, 6.3)
Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como
convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato
contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R$ 230.000,00
mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela
totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. Carlos Barbosa, RS, em 20 de abril de 2020. (Ass.)
Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo;
e, p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel
da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 20 de
abril de 2020. Eduardo Scomazzon – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. JUCISRS. Certifico registro
sob o nº 7163622 em 24/04/2020 da Empresa TRAMONTINA TEEC S. A., NIRE 43300040747 e
Protocolo 204958831, de 22/04/2020. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

TRAMONTINA MULTI S. A.
Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.037.668/0001-54 – NIRE: 43300025381

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2020, às 09h00min. (nove horas), na sede social da
Companhia sita na Rodovia BR-470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2.
PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital
social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente, o Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, o Sr. Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS:
Feitas no Diário Oficial do Estado/RS – Ind. e Comércio (DOIC) e Jornal do Comércio (JC): a) Edital de
Aviso aos Acionistas: em 28, 29 e 30/01/2020, sendo DOIC págs. 7, 8 e 5 e JC págs. 1, 13 e 12,
todas 2º Cad., respectivamente; b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019: em
26/03/2020, sendo no DOIC p.33 e no JC p.1, 2º Cad.; e, c) Edital de Convocação aos Acionistas:
em 02, 03 e 06/04/2020, sendo no DOIC págs. 7, 8 e 8 e JC págs. 11, 12 e 12, todas 2º Cad.,
respectivamente. 5. ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; 2. Destinar o resultado desse exercício social; e, 3. Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho
de Administração; e, 4. Eleger o Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: A Assembleia,
deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente
impedidos, aprovou, no que coube: 6.1) As contas dos Administradores e todos os seus atos
administrativos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.2) O lucro líquido
do exercício que, após a constituição da Reserva Legal, resultou na importância de R$ 18.235.785,30 e
que consta no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia que somado ao saldo
anterior nesta mesma conta, totaliza o valor de R$ 28.914.461,85. E, em função de não haver
distribuição de dividendos, este saldo continuará nesta conta e sua destinação será deliberada por uma
nova assembleia; 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de
acionistas ou como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus
honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até
R$ 215.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho; e, 6.4) A eleição do
Conselho de Administração para o triênio de 01 de maio de 2020 a 30 de abril de 2023, constatando-se
terem sido reeleitos os seguintes membros: Presidente: Sr. Clovis Tramontina, brasileiro, casado pelo
regime da comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Rua Elisa Tramontina, nº
492, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 7015430296, da SSP/RS e CPF nº
249.408.360-53; Vice-Presidente: Sr. Joselito Gusso, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, Ap. 1502, Bl.
A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP-RS e CPF nº
418.620.900-68; Membros: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro,
residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 299, ap. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010,
portador da CI-RG nº 2020806291da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-91; Sr. Ildo Paludo, brasileiro,
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília
Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG n° 1001291846, da
SSP/RS e CPF n° 173.018.580-00; e, o Sr. Inácio Chies, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, ap. 42, em
Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF nº
313.626.130-53. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a
presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia.
Carlos Barbosa, RS, em 20 de abril de 2020. (Ass.) Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo –
Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo
Scomazzon. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são
autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 20 de abril de 2020. Eduardo
Scomazzon – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 7163624 em
24/04/2020 da Empresa TRAMONTINA MULTI S.A., NIRE 43300025381 e Protocolo 204958342, de
22/04/2020. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 14/2020

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2020
PAULO ANDRÉ DALALBA, Prefeito Municipal de Engenho Velho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas legais atribuições, TORNA PÚBLICO que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 05/2020, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO - Processo nº 14/2020, objetivando a
AQUISIÇÃO DE TANQUE METÁLICO NOVO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE ÁGUA, que será
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores,
e da Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A integra do
Edital encontra-se no endereço: www.engenhovelho.rs.gov.br
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/05/2020.
HORÁRIO: 08h:30min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Engenho Velho/RS

Paulo André Dal Alba - Prefeito Municipal

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/20 – OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização e
marterial de expediente ABERTURA: 22/05/20 às 09:00hs PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/20 –
OBJETO:Aquisição de tecidos e aviamentos.ABERTURA: 25/05/20 às às 09:00hs.RETIFICAÇÃO
DOS PREGÕES Nºs 09/20 - Aquisição de medicamentos e 10/20 – aquisição de material
hospitalar, nos termos disponíveis nos sites www.pmpf.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br. Demais informações pelo e-mail licitacao02.hbcs@pmpf.rs.gov.br ou pelo fone (54)
3316.45.19 Passo Fundo, 08 de maio 2020. Róger Teixeira Borges - Diretor Geral.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO/RS

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 025/2020
Edital: Pregão Presencial para Registro de Preços Nº: 03/2020. Tipo: Menor preço por Item. Objeto: A
presente licitação tem por objeto o registro de preços de horas máquina conforme Anexo I, observadas
suas especificações, para utilização de acordo com a demanda das Secretarias. REGÊNCIA: Decreto Lei
Federal nº.10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal Nº: 8.666/93 e suas alterações. Entrega
dos Envelopes: 09:01 do dia 28/05/20. Abertura dos Envelopes: 09:01 do dia 28 de maio de 2020. O
Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Das 07:00hs às 13:00hs.
Avenida Frei Teófilo 414 - Centro, Machadinho – RS, pelo fone: (54) 3551-1254 Setor de Licitações ou pelo
site: www.pmmachadinho.rs.gov.br. Machadinho, 07 de maio de 2020. ALCIR GRISON - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL
EXTRATO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
O Município de Itatiba do Sul, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público que no dia 26 de maio de 2020, às 11 horas, junto a Prefeitura Municipal, na modalidade Toma-
da de Preço, estará recebendo e procedendo na abertura dos envelopes de documentação e propostas
para contratação de serviços de acesso à internet e intranet, em sessão pública da Comissão de Lic-
itação. Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidos pelo site www.itatibadosul-rs.com.br
e ou pelo e-mail itatibadosul@itatibadosul-rs.com.br, ou junto a Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul,
sito a Avenida Antonilo Ângelo Tozzo, 845, Fone (54)3528-1170 em horário de expediente. Itatiba do
Sul, 07 de maio de 2020. Adriana Kátia Tozzo, Prefeita Municipal.

Pregão
N°10/2020–OBJETO:Registrodepreçosdemateriais odontológicos (ORTODONTIA),
em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 21/05/2020 às 13h30min.
N° 38/2019 – OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de placas de
identificação e sinalização, em proveito do Grupamento de Apoio de Canoas
(GAP-CO) e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 20/05/2020 às 13h30min
MAIORES INFORMAÇÕES E RETIRADA DOS EDITAIS: Pelo Site
www.comprasgovernamentais.gov.br ou fone (51) 3462-1146/1367 das 09:00 às 17:00 h.

MAURICIO CUNHA MASSA DE OLIVEIRA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS MINISTÉRIO DA
DEFESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 004/2020 – REPUBLICAÇÃO DE EDITAL - Objeto: Constitui objeto da
presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios e artigos de cozinha para o Centro de
Atendimento Psicossocial – CAPS, conforme características e quantidades estabelecidas no
edital. Data: 28 de maio de 2020, às 09h. Cadastramento: Até o dia 25 de maio de 2020.
Tomada de Preços 005/2020 – REPUBLICAÇÃO DE EDITAL - Objeto: Constitui objeto da
presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios e artigos de cozinha para o Centro de
Acolhimento a Criança e ao Adolescente de Taquari – CEACAT, conforme características e
quantidades estabelecidas no edital. Data: 28 de maio de 2020, às 14h. Cadastramento: Até
o dia 25 de maio de 2020. Tomada de Preços 007/2020 – REPUBLICAÇÃO DE EDITAL -
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios para atender
a demanda da merenda escolar das escolas e creches da rede municipal de ensino. Data:
29 de maio de 2020, às 09h. Cadastramento: Até o dia 25 de maio de 2020. Editais e
maiores informações, exclusivamente, pelo telefone (51) 3653-6200, ramal 237, no horário
das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min ou pelo e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

TRAMONTINA GARIBALDI S. A.
INDÚSTRIA METALÚRGICA

Garibaldi – RS – CNPJ nº 90.049.792/0001-81 – NIRE: 43300011658
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 16 de abril de 2020, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da
empresa sita na Rua Tramontina, n° 600, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000. 2. PARTICIPANTES:
Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a
voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, o Sr.
Eduardo Scomazzon; e, Secretário, o Sr. Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Feitas no Diário
Oficial do Estado/RS – Ind. e Comércio (DOIC) e Jornal do Comércio (JC): a) Edital de Aviso aos
Acionistas: em 28, 29 e 30/01/2020, sendo DOIC págs. 7, 8 e 5 e JC págs. 1, 13 e 12, todas 2º Cad.,
respectivamente; b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019: em 25/03/2020, sendo no
DOIC p.20 e no JC p.1, 2º Cad.; e, c) Edital de Convocação aos Acionistas: em 02, 03 e
06/04/2020, sendo no DOIC págs. 6, 8 e 7 e JC págs. 11, 12 e 12, todas 2º Cad., respectivamente. 5.
ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Destinar o resultado
desse exercício social; 3) Fixar os honorários da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho
Consultivo; e, 4) Eleger o Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: A
Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com abstenção dos legalmente
impedidos, aprovou, no que coube: 6.1) As contas dos administradores e todos os seus atos
administrativos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.2) O lucro líquido
do exercício que, após a constituição da Reserva Legal e da Provisão para distribuição do dividendo
mínimo obrigatório, resultou na importância de R$ 33.769.162,76, constando no Balanço Patrimonial na
conta Saldo à disposição da Assembleia. Este tem a seguinte destinação: (a) para a distribuição de
dividendos, o valor de R$ 10.000.000,00, cujo montante é proveniente de parte da conta Credores
Diversos, no valor de R$ 689.166,59, a qual correspondente à provisão feita para distribuição do
dividendo mínimo e, de parte da conta Saldo a Disposição da Assembleia, no valor de R$ 9.310.833,41,
que serão pagos aos acionistas, sem quaisquer ônus, na sua exata proporção das ações já possuídas;
(b) o seu saldo restante, no valor de R$ 24.458.329,35, continuará nesta conta e sua destinação será
deliberada por uma nova assembleia; 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de Administração,
na condição de acionistas ou como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do
recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na
importância global de até R$ 145.000,00 mensais; e do Conselho Consultivo, na importância global de
até R$ 115.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho; e, 6.4) A eleição
do Conselho de Administração para o triênio de 01 de maio de 2020 a 30 de abril de 2023, constatando-
se terem sido reeleitos os seguintes membros: Presidente: Sr. Clovis Tramontina, brasileiro, casado
pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Rua Elisa Tramontina,
nº 492, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 7015430296, da SSP/RS e CPF
nº 249.408.360-53; Vice-Presidente: Sr. Joselito Gusso, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, Ap. 1502, Bl.
A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP-RS e CPF nº
418.620.900-68; Membros: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro,
residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 299, ap. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010,
portador da CI-RG nº 2020806291da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-91; Sr. Ildo Paludo, brasileiro,
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília
Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG n° 1001291846, da
SSP/RS e CPF n° 173.018.580-00; e Sr. Inácio Chies, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, ap. 42, em
Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF nº
313.626.130-53. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a
presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia.
Garibaldi, RS, em 16 de abril de 2020. (Ass.) Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo –
Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/ BEMPAR Participações Ltda., Eduardo
Scomazzon. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e são
autênticas as assinaturas nele apostas. Garibaldi, RS, em 16 de abril de 2020. Eduardo Scomazzon –
Presidente. Ildo Paludo – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 7169409 em 30/04/2020 da
Empresa TRAMONTINA GARIBALDI S.A. INDUSTRIA METALÚRGICA, NIRE 43300011658 e
Protocolo 204959918, de 22/04/2020. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

TRAMONTINA FARROUPILHA S. A.,
INDÚSTRIA METALÚRGICA

Farroupilha – RS – CNPJ n° 87. 834.883/0001-13 – NIRE: 43300011607
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de abril de 2020, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da
Companhia sita na Rodovia ERS 122, Km 61, Distrito Industrial, em Farroupilha, RS, CEP 95178-000. 2.
PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital
social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente, o Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, o Sr. Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS:
Feitas no Diário Oficial do Estado/RS – Ind. e Comércio (DOIC) e Jornal do Comércio (JC): a) Edital de
Aviso aos Acionistas: em 28, 29 e 30/01/2020, sendo DOIC págs. 6, 8 e 4 e JC págs. 1, 13 e 12,
todas 2º Cad., respectivamente; b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019: em
25/03/2020, sendo no DOIC p.19 e no JC p.10; e, c) Edital de Convocação aos Acionistas: em 02,
03 e 06/04/2020, sendo no DOIC págs. 6, 7 e 7 e JC págs. 11, 12 e 12, todas 2º Cad., respectivamente.
5. ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; 2. Destinar o resultado desse exercício social; 3. Fixar os honorários da Diretoria
Executiva, e dos Conselhos de Administração e Consultivo; e; 4. Eleger o Conselho de Administração. II
– Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Ampliação e atualização do objeto social da Companhia,
incluindo novas atividades, e a consequente alteração estatutária. 6. DELIBERAÇÕES E
APROVAÇÕES: A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a
abstenção dos legalmente impedidos, no que coube: I) Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1) Aprovou
as contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, relativos ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019; 6.2) Aprovou o lucro líquido do exercício que, após a constituição da Reserva
Legal e da Provisão para Distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, resultou na importância de R$
12.057.137,60, constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia; tendo a
seguinte destinação: (a) para a distribuição de dividendos, o valor de R$ 10.000.000,00, cujo montante é
proveniente de parte da conta Credores Diversos, no valor de R$ 246.064,00, a qual corresponde à
provisão feita para distribuição do dividendo mínimo; e, R$ 9.753.936,00, de parte da conta Saldo a
Disposição da Assembleia; a serem pagos aos acionistas, sem quaisquer ônus, na exata proporção das
suas ações já possuídas; e, (b) seu saldo, no valor de R$ 2.303.201,60, continuará nesta conta e sua
destinação será deliberada por uma nova assembleia; 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de
Administração, na condição de acionistas ou como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar
do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na
importância global de até R$ 290.000,00 mensais; e do Conselho Consultivo, na importância global de
até R$ 58.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho; e, 6.4) A eleição do
Conselho de Administração, constatando-se terem sido reeleitos, para o triênio de 01 maio de 2020 a 30
de abril de 2023, os seguintes Membros: Presidente: Sr. Clovis Tramontina, brasileiro, casado pelo
regime da comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na Rua Elisa Tramontina, nº
492, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 7015430296, da SSP/RS e do CPF
nº 249.408.360-53; Vice-Presidente: Sr. Joselito Gusso, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, Ap. 1502, Bl.
A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP-RS e do CPF nº
418.620.900-68; Membros: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro,
residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 299, ap. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010,
portador da CI-RG nº 2020806291, da SSP/RS e do CPF nº 285.601.750-91; Sr. Ildo Paludo, brasileiro,
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília
Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG n° 1001291846, da
SSP/RS e do CPF n° 173.018.580-00; e, o Sr. Inácio Chies, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, ap. 42, em
Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e do CPF nº
313.626.130-53. II) Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovou a ampliação e atualização do
objeto social da Companhia, incluindo as atividades de “comercialização” de seus produtos, a revenda de
produtos de terceiros “de fabricação nacional ou importados”, dando a nova redação abaixo ao Art. 3º do
Estatuto Social: Artigo 3º – O objeto social da Companhia é a fabricação e comercialização, de
cozinhas profissionais/industriais, panelas, talheres, baixelas e demais artefatos, em aço, para
uso doméstico e hotelaria, e de eletroportáteis; a prestação de serviços de assistência técnica
para os produtos de sua fabricação e venda; o que mais convier ao ramo, inclusive a revenda de
produtos de terceiros de fabricação nacional ou importados; e, a locação de imóveis próprios
para empresas do mesmo grupo econômico. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio que é assinada por todos os presentes.
Farroupilha, RS, em 15 de abril de 2020. (Ass.) Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo –
Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo
Scomazzon. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são
autênticas as assinaturas nela apostas. Farroupilha, RS, em 15 de abril de 2020. Eduardo Scomazzon –
Presidente. Ildo Paludo – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 7168840 em 29/04/2020 da
Empresa TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDUSTRIA METALÚRGICA, NIRE 43300011607 e
Protocolo 205018025, de 28/04/2020. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
Objeto:ContrataçãodeEmpresaParaprestaçãodeServiçosdeTransportedeCascalho (Caminhão)eHoras
Máquina Escavadeira Hidráulica para Recuperação de Estradas do Interior do Município de Alto Alegre/RS,
recursos provenientes de Convênio Nº 2443/2018 - Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do RS
e contrapartida do município. Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item. Data de recebimento, análise e
julgamento de envelopes contendo documentação e proposta às 09 horas do dia 26.05.2020. O edital
e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS no endereço Rua Recreio
Nº 233, ou informações pelo site www.altoalegre.rs.gov.br (publicações oficiais). Maiores informações pelo
telefone (54)3382-1030. Alto Alegre/RS, 08 de Maio de 2020. GILMAR TONELLO - Prefeito Municipal

TRAMONTINA S. A., CUTELARIA
Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 90.050.238/0001-14 – NIRE: 43300005071

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de abril de 2020, às 09h00min. (nove horas), na sede social da
Companhia sita na Av. 25 de Setembro, n° 1.024, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2.
PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do
capital social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA
MESA: Presidente, o Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário, o Sr. Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES
LEGAIS: Feitas no Diário Oficial do Estado/RS – Ind. e Comércio (DOIC) e Jornal do Comércio (JC): a)
Edital de Aviso aos Acionistas: em 28, 29 e 30/01/2020, sendo DOIC págs. 7, 9 e 5 e JC págs. 1, 13
e 12, todas 2º Cad., respectivamente; b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019: em
25/03/2020, sendo no DOIC p.21 e no JC p.2, 2º Cad.; e, c) Edital de Convocação aos Acionistas: em
02, 03 e 06/04/2020, sendo no DOIC págs. 7, 9 e 8 e JC págs. 11, 12 e 12, todas 2º Cad., respectivamente.
5. ORDEMDODIA: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Destinar o resultado
do exercício social; e, 3. Fixar os honorários da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho
Consultivo; e, 4. Eleger o Conselho de Administração. 6. DELIBERAÇÕES: A Assembleia, deliberando
por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovou,
no que coube: 6.1) As contas dos Administradores e todos os seus atos administrativos, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.2) O lucro líquido do exercício que, após a
constituição da Reserva Legal e da Provisão para Distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, resultou
na importância de R$ 155.961.780,17, constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da
Assembleia, e é destinado: (a) para a distribuição de dividendos no valor de R$ 110.000.000,00, cujo
montante é proveniente de parte da conta Credores Diversos, no valor de R$ 3.182.893,47, a qual
correspondente à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, no valor de R$ 106.817.106,53,
de parte da conta Saldo a disposição da Assembleia, sendo os dividendos pagos aos acionistas, sem
quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações já possuídas; e, (b) seu saldo, no valor de R$
49.144.673,64, continuará nesta conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia; 6.3)
Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como
convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato contínuo,
a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R$ 355.000,00 mensais; e
do Conselho Consultivo, na importância global de até R$ 110.000,00 mensais, que serão individuados em
reunião do mesmo Conselho; e, 6.4) A eleição do Conselho de Administração para o triênio de 01 de maio
de 2020 a 30 de abril de 2023, constatando-se terem sido reeleitos os seguintes membros: Presidente:
Sr. Clovis Tramontina, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, residente
e domiciliado na Rua Elisa Tramontina, nº 492, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-
RG nº 7015430296, da SSP/RS e CPF nº 249.408.360-53; Vice-Presidente: Sr. Joselito Gusso,
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua
Eng. Teixeira Soares, nº 200, Ap. 1502, Bl. A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140, portador da CI-RG
nº 1022996142, da SSP-RS e CPF nº 418.620.900-68; Membros: Sr. Eduardo Scomazzon, brasileiro,
separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 299, ap. 1301, em
Porto Alegre, RS, CEP 90420-010, portador da CI-RG nº 2020806291da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-
91; Sr. Ildo Paludo, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG
n° 1001291846, da SSP/RS e CPF n° 173.018.580-00; e, o Sr. Inácio Chies, brasileiro, casado pelo regime
da comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155,
ap. 42, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF nº
313.626.130-53. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a
presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. Carlos
Barbosa, RS, em 15 de abril de 2020. (Ass.) Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo – Secretário;
p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda., Eduardo Scomazzon. 8.
AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas
nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 15 de abril de 2020. Eduardo Scomazzon – Presidente. Ildo Paludo
– Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 7171381 em 04/05/2020 da Empresa TRAMONTINA
S.A. CUTELARIA, NIRE 43300005071 e Protocolo 204961254, de 28/04/2020. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço Patrimonial

ATIVO
Circulante
Caixa
Bancos conta movimento
Tít. de liquidez imediata
Imóveis a comercializar
Terrenos a comercializar
Adiantamento a terceiros
Valores a receber
Despesas antecipadas
Não Circulante
Realizável a L. Prazo
Créditos a receber
Investimentos
Caminho do Verde
eUrbanismo SPE
Ações e Participações
Bens para locação
Imóvel Voluntários da Pátria
Depr. acumul. bens
p/ locação (-)
Imobilizado
Veículos
Máquinas e equipam.
Móveis e utensílios
Depr acumul veículos (-)
Depr acumul maq. e equip (-)
Depr acumul móveis
e utensílios (-)
Total do Ativo

2019
14.101.668,83

79,38
32.876,13

3.942.166,87
5.449.359,38
3.278.376,55

2.939,35
1.395.275,08

596,09
4.024.794,12
670.000,00
670.000,00

3.346.365,80

289.877,33
770.143,87

2.505.478,38
221.399,51

(440.533,29)
8.428,32
77.883,46
15.358,60
9.579,00

(77.883,46)
(10.133,52)

(6.375,76)
18.126.462,95

2018
15.152.222,16

75,20
-

6.157.844,61
4.280.645,00
3.389.782,28

4.528,99
1.318.616,45

729,63
3.484.910,51
417.500,00
417.500,00

3.056.488,47

-
770.143,87

2.505.478,38
221.399,51

(440.533,29)
10.922,04
77.883,46
15.358,60
9.579,00

(77.883,46)
(8.597,69)

(5.417,87)
18.637.132,67

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Lucros a distribuir
Outros créditos
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Retenção de lucros
Total Passivo

2019
234.123,13
6.783,39
47.281,61
14.762,83

-
165.295,30

17.892.339,82
11.000.000,00

-
6.892.339,82
18.126.462,95

2018
490.212,53
1.623,95

107.704,79
63.006,20
295.507,98
22.369,61

18.146.920,14
7.000.000,00
404.248,33

10.742.671,81
18.637.132,67

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa das
atividades operacionais
Lucro líq. ajustado:
Lucro líquido do exercício
Deprec. e amortizações
Ajustes exercício anterior
Baixa investimentos
(Aum) diminuição nas
contas a rec. e outras:
Clientes
Adiantam. a terceiros
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Créditos a receber
Aum. (dimin.) fornec. e
outras contas a pagar
Fornecedores
Obrigações trabalhistas,
sociais e fiscais
Credores diversos
IR e CSLL pagos
Caixa líquido prov. das
atividades operac.
Fluxo de caixa das
ativid. de investimento
Aquisição Investimentos
Caixa líq. usado nas
ativid. de Investimento
Fluxo de caixa das
atividades de financ.
Aumento de Capital
Distribuição de Dividendos
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Caixa líq. usado nas
atividades de financ.
Aumento líq. de caixa
e equival. de caixa
Caixa e equivalente de
caixa - início do período
Caixa e equivalente de
caixa - fim do período

2019

(252.086,60)
(227.781,98)

2.493,72
(26.798,34)

-

(1.384.744,10)
3.944,78
589,64

(1.057.308,65)
(79.603,41)

133,54
(252.500,00)

285.866,61
5.159,44

137.781,48
142.925,69
(246.448,03)

(1.597.412,12)

(289.877,33)

(289.877,33)

4.000.000,00
(295.507,98)
(404.248,33)

(3.595.751,67)

(295.507,98)

(2.182.797,43)

6.157.919,81

3.975.122,38

2018

916.010,71
965.162,46
4.626,29

(120.853,93)
67.075,89

(849.741,29)
(979.446,62)
(3.581,14)
527.071,59
23.699,61

15,27
(417.500,00)

323.850,77
846,73

312.692,40
10.311,64

(245.385,11)

144.735,08

(18.500,51)

(18.500,51)

-
(222.538,86)

-
-

(222.538,86)

(96.304,29)

6.254.224,10

6.157.919,81

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita operac. bruta
Venda/locações bens
(-) Deduções da
receita bruta
Receita líquida
Custo serv. prestados
Custos dos bens/
locações vendidos
Rec. (custos/despesas)
operacionais
(-)Despesas administ.
(+)Receitas financeiras
(-)Despesas financeiras
(+)Outras receitas operac.
(-)Outras desp. operac.
Lucro bruto
Lucro antes tributos
Provisões
Provisão para imp. renda
Prov. contribuição social
Lucro liq. do exercicio

2019
2.108.951,69
2.108.951,69

(312.494,69)
1.796.457,00
(801.580,08)

(801.580,08)

(1.114.779,26)
(1.228.112,67)
223.411,63
(29.178,17)
7.176,87

(88.076,92)
(119.902,34)
(119.902,34)

(69.468,29)
(38.411,35)
(227.781,98)

2018
4.393.961,60
4.393.961,60

(114.897,89)
4.279.063,71
(1.993.579,18)

(1.993.579,18)

(1.019.661,58)
(1.228.348,99)
396.000,25
(5.091,33)
181.741,73
(363.963,24)
1.265.822,95
1.265.822,95

(209.758,37)
(90.902,12)
965.162,46

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2017
Capital social
Lucro liquido do exercicio
Distribuição lucros
Prêmio da administração
Dividendos
Reserva legal
Ajustes exercício anterior
Reserva de lucros
Saldo em 31/12/2018
Capital social
Lucro liquido do exercicio
Distribuição lucros
Prêmio da administração
Dividendos
Reserva legal
Ajustes exercício anterior
Reserva de lucros
Saldo em 31/12/2018

Capital Social
7.000.000,00

-
-

-
-
-
-
-

7.000.000,00
4.000.000,00

-

-
-
-
-
-

11.000.000,00

Lucros Acum.
-
-

965.162,46

(84.430,85)
(211.077,13)
(42.215,43)
(120.853,93)
(506.585,12)

-
-

(227.781,98)

-
-
-
-
-

(227.781,98)

Reserva Legal
362.032,90

-
-

-
-

42.215,43
-
-

404.248,33
-
-

-
-

(404.248,33)
-
-
-

Res. de Lucro
10.236.086,69

-
-

-
-
-
-

506.585,12
10.742.671,81

-
-

-
-
-

(26.798,34)
(3.595.751,67)
7.120.121,80

Total
17.598.119,59
965.162,46

-

(84.430,85)
(211.077,13)

-
(120.853,93)

-
18.146.920,14
4.000.000,00
(227.781,98)

-
-

(404.248,33)
(26.798,34)

(3.595.751,67)
17.892.339,82

Notas Explicativas
1) Contexto operacional: A empresa desenvolve
atividade de locação de bensmóveis, compra e venda de
imóveis, incorporação e construção de imóveis próprios.
2) Demonstrações contábeis: Foram elaboradas em
observância ao disposto da lei 6.404/76, com as
modificações da lei 11.638/2007 e lei 11.941/2009. Estas
modificações visam assegurar que os ativos não estejam
registrados por valor superior àquele passível de ser
recuperado por uso ou por venda. Sumário das Principais
Práticas contábeis: 1)Aplicações financeiras - Títulos pós
fixados registrados pelo custo incluídos os rendimentos
até 12/2019, fundos investimentos acrescidos dos
rendimentos até 12/2019, tributados de conformidade
com o artigo terceiro da lei 10.892/2004. Estes
investimentos são considerados equivalência de caixa,
em função dos resgates serem de liquidez imediata. 2)
Estoques de imóveis - Estão registrados pelo custo de
aquisição, os adquiridos até 1995, atualizadosmonetaria-
mente pela legislação fiscal, os quais não superam o
valor de mercado. 3) Ativo não circulante: a - Imobiliza-
do e Investimentos: Registro pelo custo de aquisição,
depreciações pelo método linear, os adquiridos até 1995,
atualizados monetariamente pela legislação fiscal. As
taxas deDepreciações tiveram taxas variáveis de forma a
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ajustar a vida útil dos bens, e foram depreciadas em
média os veículos em 10%,moveis e utensilios em 5%e
maquinas e equipamentos em 5% e não ultrapassam o
valor de mercado. b - Investimento em outras
sociedades - Investimentos de R$ 289.877,33 em
Caminho do VerdeUrbanismoSPE eR$ 670.000,00 em
Frizzo Participações Ltda. 4) Reconhecimento do
resultado: Apuração de acordo com a legislação
vigente, porém, tributação pelo regime de caixa, de
acordo com a lei 9.249/95, legislação vigente e
tributação da sociedade com base na presunção sobre
suas receitas, de acordo com a lei 9.249/95. 5) Partes
relacionadas a destacar: Receitas operacionais de
locação de bens no valor de R$ 101.518,26 com Rohr
S/A, a preços de mercado. 6) Capital social: É de R$
11.000.000,00 (onze milhões de reais) totalmente
subscritos e integralizados, representado por 400.000
(quatrocentas mil) ações Ordinárias Nominativas, sem
valor nominal. 7) Ajustes Exercícios Anteriores: Valor
de R$ 26.798,34 (Vinte e seis mil, setecentos e noventa
e oito reais e trinta e quatro centavos) composto de
ajustes de estorno de venda e custo do Lote Nº 13,
quadra C3 AMR Frizzo, corforme rescisão em 10/2018
com Saulo dos Santos Forte.

Prefeitura Municipal de
Capão Bonito do Sul

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
EXTRATODOEDITALNº02/2020–RETIFICAÇÃO
DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES

O MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL,
PessoaJurídicadeDireitoPúblico, representadopelo
PrefeitoMunicipal, no uso de suas atribuições legais,
em razão do Concurso Público n° 01/2020, regido
pelo Edital n° 01/2020, de 17 de abril de 2020, torna
público que: 1. Retifica-se o Edital de Abertura e
Inscrições. O edital na íntegra pode ser conferido
nos sites da Legalle Concursos:
www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura
Municipal:www.capaobonitodosul.rs.gov.br. Capão
Bonito doSul/RS, 08demaio de2020. Felippe Junior
Rieth, Prefeito Municipal de Capão Bonito do Sul/
RS. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020: Aquisição de produtos de higiene e limpeza.
ABERTURA: 21.05.2020. HORÁRIO: 09 horas.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020: Registro de preços para aquisição de materiais
para sinalização viária horizontal. ABERTURA: 28.05.2020. HORÁRIO: 09 horas.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020: Registro de preços para aquisição de materiais
elétricos. ABERTURA: 02.06.2020. HORÁRIO: 09 horas.
Os editais estão disponíveis no site: www.arroiodomeiors.com.br, no menu link Licitações.
Maiores informações podem ser obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de
Arroio do Meio (RS), pelo e-mail: licitacao@arroiodomeiors.com.br.
Arroio do Meio, 08 de maio de 2020. KLAUS WERNER SCHNACK - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Muliterno
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Muliterno/RS, torna
público a licitação Tomada de Preços
nº 002/2020, Objeto : Aquisição de
Medicamentos. Abertura das
Propostas: 27/05/2020 às 09:00hs,
loca l e in formações: Setor de
Licitações, sito a Rua Vinte de Março,
156 fone 54 3386 1111,
w w w . m u l i t e r n o . r s . g o v . b r ;
compras@muliterno-rs.com.br.

Muliterno, 07 de maio de 2020.
Adriano Luiz Pelissaro, Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020. Abertura: 21 de maio 2020 às 09:00 h. Objeto: :
AQUISIÇÃO DE UMAMOTONIVELADORANOVA.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020.
Abertura: 21 de Maio 2020 às 15:00 h. Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRAS, PÓ DE PEDRA E MEIO FIO
DE CONCRETO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020. Abertura: 22 de Maio 2020 às
09:00 h. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAE MANUTENÇÃO DE
ESPAÇOS PUBLICOS. Editais: Fone 553336:0000 ou http://www.catuipe.rs.gov.br/. (EM EDITAIS)

Catuípe/RS, 08 de maio de 2020.
JOELSON ANTÔNIO BARONI, Prefeito Municipal de Catuípe

AGIBANKFINANCEIRAS.A.-CRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTO
CNPJ nº 13.660.104/0001-74 - NIRE 43300053288

ATADAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAREALIZADAEM 30 DEABRIL DE 2019
Às dez horas (10hs) do dia 30 de abril de 2019, reuniram-se na sede da Companhia, situada na Rua Mariante,
nº 25, 10º e 11º andares, bairro Rio Branco, Porto Alegre, RS, CEP 90430-181, o acionista representando a
totalidade do capital social daAGIBANKFINANCEIRAS.A. –CRÉDITO, FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.660.104/0001-74, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul sob o NIRE nº 43300053288, doravante denominada “Companhia”, conforme assinaturas no livro próprio.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do § 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404 (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no “Livro de Presença de Acionistas”. MESA
DIRIGENTE: Foram aclamados, os Senhores MARCIANO TESTA e VITOR HRUBY para, respectivamente,
presidir e secretariar os trabalhos. ORDEMDODIA: (a)Apreciar e deliberar sobre as contas dos administradores,
assim como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, bem como, observado que as mesmas foram publicadas antes da realização desta
Assembleia, deliberar sobre a inobservância do prazo de antecedência de cinco dias para tanto, conforme é
facultado pelos §§ 3º e 4º do artigo 133 da Lei das S.A.; (b) Apreciar e deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (c) Deliberar sobre a reeleição do Diretor Paulino Ramos
Rodrigues; (d) Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria da
Companhia para o exercício de 2019; DELIBERAÇÕES: A Assembleia tomou ciência da Ordem do Dia e, por
UNANIMIDADE de votos dos acionistas, deliberou: (a) Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios
e inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da lei 6.404/76 e aprovar as contas dos administradores, o
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras”), publicadas no Jornal do Comércio, na edição do
dia 6 de março de 2019, no 2º Caderno, nas páginas 8 e 9; e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Sul na edição do dia 06 de março de 2019, nas páginas 16 e 17; (b) Aprovar a destinação do lucro líquido do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 proposta pela diretoria da Companhia e já registrada nas
Demonstrações Financeiras; (c)Aprovar a reeleição, pelo prazo restante do atual mandato da Diretoria, até a data
da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, o mandato do Diretor PAULINO RAMOS RODRIGUES,
brasileiro, nascido em 07/10/1971, casado sob o regime de separação de bens, portador da Cédula de Identidade
nº 3039555796, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 591.424.050-68, residente e domiciliado na
cidade de Porto Alegre, RS, a Rua Mariante, nº 25, bairro Moinhos de Vento, CEP 90430-181; O Diretor da
Companhia, acima qualificado, ora reeleito, tomará posse para um mandato que se estenderá até a posse e
investidura de seu substituto, após sua eleição ser homologada e aceita pelo Banco Central do Brasil, mediante a
assinatura do respectivoTermo dePosse, lavrado em livro próprio, arquivado na sede daCompanhia, declarando,
sob as penas da lei e para os fins do disposto no art. 147, § 1º, da Lei das S.A., que não está impedido por lei
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (d) Fixar a remuneração
global anual, incluindo encargos, da administração daCompanhia para o exercício de 2019 ematéR$ 300.000,00
(trezentos mil reais), cabendo a Assembleia Geral distribuir esse valor global entre todos os administradores da
Companhia, respeitando-se a legislação vigente e o disposto no Estatuto Social. FORMADAATA: Foi aprovada
a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme facultado pelo Parágrafo Primeiro doArtigo 130 da
Lei 6.404/76. ENCERRAMENTO: Lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata
vai assinada pela mesa, por todos os acionistas comparecentes. PortoAlegre, RS, 30 de abril de 2019. Marciano
Testa - Presidente, Vitor Hruby - Secretário. Acionistas: Banco Agibank S.A. - Marciano Testa, Vitor Hruby. Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 5263495 em 13/01/2020 da
Empresa AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Nire 43300053288
e protocolo 195050541- 19/12/2019. Autenticação: C22E2ED39C23BFBBF397FEDB6EB45756851EF7. Carlos
Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Plataforma do BID e Sebrae oferece 
acesso ao mercado internacional

Os pequenos negócios pas-
saram a ter uma nova oportuni-
dade de vendas para o exterior. 
Iniciativa desenvolvida pelo Ban-
co Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) com o apoio do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) 
proporciona a inscrição em pla-
taforma on-line em que as micro 
e pequenas empresas brasileiras 
interessadas em expandir suas 
vendas ou prestação de serviços 
para o mercado internacional po-
dem se cadastrar gratuitamen-
te. Trata-se da Connectamericas, 
que fomenta o comércio exterior 
e investimentos nos países da 
América Latina e Caribe.

“Em um ambiente de negó-
cios confiável, os donos de pe-
quenos negócios têm acesso a 
comunidades de clientes, forne-
cedores e investidores de várias 
partes do mundo, segmentados 
por indústria em todas as áreas 
de atividades”, explica a analista 
da Unidade de Competitividade 
do Sebrae Nacional, Andrea Res-
trepo. Segundo ela, mesmo nesse 
momento de crise em função da 
pandemia do Covid-19, há opor-
tunidades para buscar o mercado 

externo por meio de ferramentas 
digitais, como a plataforma Con-
nectamericas.

Andrea compara o sistema a 
uma vitrine de negócios: “Ao se 
cadastrar, a micro e pequena em-
presa pode encontrar clientes e 
fornecedores por meio de anún-
cios de compra, receber dicas de 
como internacionalizar o negócio, 
participar de cursos e webinars 
com especialistas, entre outros be-
nefícios”. Mais de 4,8 milhões de 
visitantes já foram registrados e 
320 mil empresas cadastradas no 
Connectamericas. No Brasil, cerca 
de 10 mil empresas já aderiram à 
rede, sendo mais de 80% de micro 
e pequenas empresas de estados 
como São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Paraná.

A maior parte das micro e pe-
quenas empresas brasileiras que 
expõe seus negócios nesta plata-
forma é voltada para o ramo de 
alimentos e bebidas mas contem-
pla todo tipo de ramo econômi-
co, inclusive serviços. De acordo 
com estudo do Sebrae de 2019, 
mais de 40% das empresas ex-
portadoras brasileiras são peque-
nos negócios.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL – SINTEC-RS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 17, alínea
“c”, combinado comoArt. 36, Capítulo IV –DOPROCESSOELEITORAL, do Estatuto vigente, bem como sob
a égide do Decreto Estadual nº 55.128, DE 19 DE MARÇO DE 2020, que Declarou Estado de Calamidade
Pública no Rio Grande do Sul, em especial o Art. 2º, I, alínea B, e do Decreto Municipal nº 20.534, de
31/03/2020 que Decreta o estado de calamidade pública e consolida as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19),
no Município de Porto Alegre, CONVOCA OS ASSOCIADOS DO SINTEC-RS, para ASSEMBLEIA GERAL
ELEITORAL a realizar-se no dia 16 de maio de 2020, na Avenida Borges de Medeiros, nº 328, sala 112,
Bairro Centro Histórico, CEP: 9020-020, na cidade de Porto alegre/RS, às 13h30min em primeira chamada
e às 14h00min em segunda chamada, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1- Discussão e Deliberação sobre a realização do processo eleitoral, Gestão 2020/2023 do SINTEC/RS,
a ser realizada de forma virtual, face a pandemia do Corona Vírus (Covid-19) no Estado do Rio Grande
do Sul.

2-Eleição da Comissão Eleitoral.
3- Discussão e Deliberação sobre as regras do Processo Eleitoral para a Gestão 2020/2023.

Porto Alegre, 08 de maio de 2020.
Marcelo João Valandro Dutra da Silva

Diretor-Presidente do SINTEC-RS Gestão 2017/2020


