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Receita Operacional 31/12/2020 31/12/2019
Bruta 5.146.189,95 4.984.530,99

Receitas Com Alugueis 5.146.189,95 4.984.530,99
(-) Impostos S/Alugueis (189.931,51) (183.674,78)
Receita Operacional
Líquida 4.956.258,44 4.800.856,21
(-) Custo de Alugueis (9.983,69) (7.087,69)
Lucro Operacional
Bruto 4.946.274,75 4.793.768,52
Despesas
Administrativas (1.543.989,29) (1.268.990,69)
Outras Receitas
Operacionais Líquidas 1.443.525,73 598.747,14
Outras Despesas
Operacionais - (171.703,40)
Resultado Equivalência
Patrimonial 1.525.035,66 690.560,71
Resultado Operac.
antes das Desp/
Rec Financeiras 6.370.846,85 4.642.382,28

Receitas Financeiras 283.250,69 570.398,85
Despesas Financeiras (943,97) (31.426,09)
Resultado antes do
IRPJ e da CSLL 6.653.153,57 5.181.355,04
Contribuição Social (275.093,29) (294.571,08)
Imposto de Renda (740.148,04) (794.253,09)
Lucro Líquido do
Período 5.637.912,24 4.092.530,87
Lucro líquido por Ação
do Capital Social 3,76 2,71

COMERCIAL CESA S/A
CNPJ 88.614.235/0001-14

NIRE 43 3 0001455 0

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, temos a
satisfação de submeter a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Fi-
nanceiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Por outro lado, não obstante os
documentos que ora apresentamos, colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimen-
tos que porventura se façam necessários. Caxias do Sul, 09 de março de 2021. A Direção

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 8.048.723,38 6.606.164,41
Caixa e Equiv. de Caixa 6.265.220,20 4.641.841,53
Caixas e Bancos 4.294,70 3.663,00
Aplicações Financeiras 6.260.925,50 4.638.178,53
Realizável 1.783.503,18 1.964.322,88
Créditos 1.779.928,49 1.961.266,83
Outros créditos 1.779.928,49 1.961.266,83
Despesas Antecipadas 3.574,69 3.056,05
Prêmios de Seguros 3.574,69 3.056,05
Não Circulante 91.423.794,80 90.726.654,22
Realizável a L. Prazo 5.892.806,96 6.283.406,54
Dep. Judiciais e cauções 3.062.025,02 3.094.025,02
Bancos C/Aplicações
Financeiras 2.375.951,72 1.734.551,30
Impostos a Recuperar 3.743.390,24 3.743.390,24
(-) Tributos a Recolher - Proc.
Administr. Compens. (3.288.560,02) (3.288.560,02)
Outros créditos - 1.000.000,00
Investimentos 10.638.072,58 9.113.036,92
Partic. em Controladas
e Coligadas 10.453.960,77 8.928.925,11
Outros Invest. e particip. 184.111,81 184.111,81
Imobilizado 74.892.915,26 75.330.210,76
Terrenos 48.705.347,99 48.705.347,99
Prédios 30.755.858,87 30.729.205,52
Móveis e Utensílios 309.846,55 309.846,55
Equip. Informática 9.282,00 6.182,00
Subestação Energia Elétrica 138.032,53 138.032,53
Instalações 108.667,72 108.667,72
(-) Deprec. Acumuladas (5.134.120,40) (4.667.071,55)
Total do Ativo 99.472.518,18 97.332.818,63

Balanço Patrimonial - R$
Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 422.262,39 377.162,01
Obrigações Fiscais 298.744,95 277.970,86
Obrigações Sociais e
Trabalhistas 14.299,83 13.036,72
Remunerações a Pagar 82.044,09 75.900,03
Obrigações a pagar 27.173,52 10.254,40
Não Circulante 554.830,22 666.383,29
Receita Diferida-Pis
Proc. 97.15.01493-3 3.743.390,24 3.743.390,24
Tributos a Recolher - Proc.
Administr. Compens. (3.288.560,02) (3.288.560,02)
Obrigações a pagar 100.000,00 211.553,07
Patrimônio Líquido 98.495.425,57 96.289.273,33
Capital Social 10.000.000,00 10.000.000,00
Reserva de Capital 216.176,54 216.176,54
Reserva de Lucros 26.494.588,13 24.288.435,89
Reserva Legal 2.000.000,00 2.000.000,00
Reserva de Lucros
a Realizar 24.494.588,13 22.288.435,89
Ajuste de Avaliação
Patrimonial 61.784.660,90 61.784.660,90

Total do Passivo +
Patrimônio Líquido 99.472.518,18 97.332.818,63

Demonstração do Resultado do Exercício - R$

Reserva de Lucros
Capital Reserva Ajuste Aval. Lucros a Ações Te- Lucros/ Patrimônio

Histórico Social de Capital Patrimonial Realizar Legal souraria Prejuízos Líquido
Saldo em 31/12/2018 10.000.000,00 216.176,54 61.784.660,90 20.847.625,02 2.000.000,00 - - 94.848.462,46
Dividendo Distribuidos Exerc. Ant. - - - (2.000.000,00) - - - (2.000.000,00)
Lucro Liquído do Exercício - - - - - - 4.092.530,87 4.092.530,87
Proposta da Administr:
Lucros a Realizar - - - 4.092.530,87 - - (4.092.530,87) -
Ações em Tesouraria - - - (651.720,00) - - - (651.720,00)
Saldo em 31/12/2019 10.000.000,00 216.176,54 61.784.660,90 22.288.435,89 2.000.000,00 - - 96.289.273,33
Ajuste Valor Patrimonial - - - - - - - -
Dividendo Distrib. Antecipados - - - (3.000.000,00) - - - (3.000.000,00)
Lucro Liquído do Exercício - - - - - - 5.637.912,24 5.637.912,24
Proposta da Administr:
Lucros a Realizar - - - 5.637.912,24 - - (5.637.912,24) -
Ações em Tesouraria - - - (431.760,00) - - - (431.760,00)
Saldo em 31/12/2020 10.000.000,00 216.176,54 61.784.660,90 24.494.588,13 2.000.000,00 - - 98.495.425,57

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R$

Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício 5.637.912,24 4.092.530,87
(+) Depreciações e Amortizações 467.048,85 472.089,62
Resultado Equivalência Patrimonial (1.525.035,66) (690.560,71)
Aumento (Redução) de Títulos a Receber 181.338,34 (13.828,24)
Aumento (Redução) Despesas Antecipadas (518,64) 155,60
(Aumento) Redução de Outros Créditos - -
Aumento (Red.) Aplicações de L. Prazo (641.400,42) 1.058.771,74
Aum. (Red.) Títulos a Receber L. Prazo 1.000.000,00 1.200.000,00
Aumento (red.) Impostos a Rec. de L. Prazo - -
(Aumento) Redução Depósitos Judiciais 32.000,00 (2.891.191,32)
(Aumento) Redução das Obrigações 45.100,38 (395.518,76)
Caixa Líquido Gerado 5.196.445,09 2.832.448,80
Atividades de Investimentos
Aumento Investimentos - -
Aquisição de Imobilizado (29.753,35) (50.010,15)
Baixa por Extinção de Ações (431.760,00) (651.720,00)
Caixa Líquido Gerado (461.513,35) (701.730,15)
Atividades de Financiamento
Redução do Passivo Não Circulante (111.553,07) 84.545,50
Dividendos Distribuídos (3.000.000,00) (2.000.000,00)
Caixa Líquido Gerado (3.111.553,07) (1.915.454,50)
Variação Líquida nas Disponibilidades 1.623.378,67 215.264,15
Saldo de Caixa no Inicio do Período 4.641.841,53 4.426.577,38
Saldo de Caixa no Final do Período 6.265.220,20 4.641.841,53

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto - R$

1. Contexto Operacional: A so-
ciedade está localizada na Rua
Marechal Floriano, n.1094, bairro
Centro, em Caxias do Sul (RS) e
tem a forma jurídica das Socieda-
des por Ações de Capital Fecha-
do e como objeto social os ne-
gócios do ramo imobiliário, edi-
ficações de prédios no sistema
de condomínio, compra, venda,
permuta e locações de imóveis.
2. Demonstrações Contábeis:
As demonstrações contábeis fo-
ram elaboradas de acordo com
as disposições da Lei 6.404/76,
alterada pelas Leis 11.638/2007
e 11.941/2009, bem como, das
normas do Conselho Federal
de Contabilidade e também as orientações emitidas pelo CPC Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, aplicáveis a esta organização no que lhe concerne, consideradas relevantes e que
possuem efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas Demonstrações Contábeis.
As demonstrações contábeis basearam-se nos fatos financeiros e econômicos identificados
na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.
3. Procedimentos Contábeis: Destacamos a seguir os principais procedimentos contábeis ado-
tados: 3.1) Os Ativos e Passivos de até 360 dias a partir da data do encerramento do exercício,
estão demonstrados como circulantes. 3.2) Apuração do Resultado: o resultado do exercício foi
apurado pelo regime de competência e inclui, quando aplicável, os rendimentos e encargos inci-
dentes sobre direitos e obrigações. 3.3)Caixa e Equivalentes deCaixa: O saldo da conta inclui cai-
xa em poder da empresa e Bancos conta movimento líquido de saldos bancários a descoberto e
aplicações financeiras com liquidez de até três meses. 3.4)Outros créditos de Curto Prazo e Lon-
go Prazo: valores referentes a venda de investimentos, adiantamento de salários e empréstimos.
3.5) Depósitos judiciais e cauções: 31/12/2020 31/12/2019
Processo 1.10/1.13.0018990-8 - 32.000,00
Processo 50199201220184047107 3.062.025,02 3.062.025,02
Total 3.062.025,02 3.094.025,02
3.5.1) O valor de R$ 3.062.025,02 refere-se a um bloqueio judicial referente ao processo nº
97.15.01493-3. 3.6) Aplicações Financeiras a Longo Prazo: Os recursos estão demonstrados
a valor presente de aplicações na Caixa Econômica Federal em CDB. 3.7) PIS - Processo
97-15.01493-3: O valor de R$3.743.390,24, refere-se PIS a recuperar transitado em julgado
(vide NE 3.13). a) Tributos a recolher em Processos Administrativos de compensação no valor
de R$ 3.288.560,02 corresponde a PIS, Cofins, Contribuição Social e IRPJ, com autorização
para compensação, através do Mandado de Segurança nº 5016746-97.2015.4.04.7107/RS.
3.8) Investimentos em Controladas e Coligadas: O investimento relevante em empresa contro-
lada e coligada foi avaliado inicialmente pelo seu custo e posteriormente aplicado o método de
equivalência patrimonial, sendo que os dados deste investimento são os seguintes:
Empresas: Cia. Apolo de Supermercados
Capital Social -R$ 5.200.000,00
Patrimônio Líquido
em 31/12/2020 -R$ 9.447.491,06
Ações Possuídas: 2.439.928
3.8.1) Em maio de 2017 foram vendidas 520.072 ações e no mês de junho foram adquiridas
440.000 ações, resultando numa participação de 75,30%. 3.9) Imobilizado: Os bens integran-
tes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, atualizados monetaria-
mente até 31.12.1995 tendo sido adotadas as normas contábeis, foram mensurados ao custo
atribuído a valor justo em 31/12/2010 mediante parecer da administração e laudo técnico.
As depreciações são calculadas sobre o custo contábil dos prédios com base na vida útil
estimada pelo método linear. Os bens do imobilizado são compostos pelos seguintes valores:
Contas T.D.* R$ Depreciação Valor Residual
Terrenos 48.705.347,99 0,00 48.705.347,99
Prédios 4 30.755.858,87 4.931.020,86 25.824.838,01
Subestação de Energia Elét. 138.032,53 0,00 138.032,53
Instalações 10 108.667,72 32.232,33 76.435,39
Equipamentos de Informática 20 9.282,00 6.440,33 2.841,67
Móveis e Utensílios 10 309.846,55 164.426,88 145.419,67

80.027.035,66 5.134.120,40 74.892.915,26* Taxa (%) de Depreciação Anual

3.10) Passivo Circulante: compõem este grupo as obrigações e remu-
nerações a pagar no curto prazo, bem como o valor a pagar pela com-
pra de investimentos. 3.11) Provisão Para Imposto de Renda: foi cons-
tituída à taxa de 15% sobre o lucro presumido, acrescida do adicional
de 10% o qual incidiu sobre a parcela que ultrapassou o limite anual de
R$240.000,00. 3.12) Provisão Para Contribuição Social: Foi constituída
à taxa de 9% sobre o lucro presumido. 3.13) Exigível a Longo Prazo: re-
presentado pelo seu valor presente Receita Diferida de R$3.743.390,24
representa o saldo remanescente, do crédito tributário a recuperar, PIS,
relativo ao processo judicial nº 97.15.01493-3, transitado em julgado
com autorização de compensação administrativa. (vide NE 3.7).
4. Capital Social: O capital social é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais) representado por 1.501.012 (hum milhão quinhentos e um mil e
doze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente inte-
gralizadas em moeda nacional. Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2020.

Sergio Bruno Cesa Nestor Jose Cesa
Diretor - CPF 003.513.690-15 Diretor - CPF 057.426.410-87
Felipe Luis de Marchi -Contador CRCRS 83.099 -CPF 836.582.110-91

Notas Explicativas - R$

Tipo Ordinárias Nominativas
Lucro do Exercício - R$ 2.825.279,76
% de Participação: 75,30%
Participação em R$ 7.113.960,77

Sindicato dos Técnicos Industriais-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor-Presidente do SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO (2º grau) DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base no Art. 5º,
XXXV, 7º,VI, XIII, XIV, XXII e XXVI da CF/88, fundamentados pelos Art’s 8, 511 a 514, 545 a 548 e 578, 611
A, 620 da CLT , bem como pelo Art. 104 do Código Civil e também pelas Convenções nºs 103, 135, 154, E
158 da OIT; e pela Súmula 372 TST, convoca os Técnicos Industriais e Técnicos emQuímica, integrantes da
categoria profissional da COMPANHIARIOGRANDENSEDESANEAMENTO-CORSAN, paraASSEMBLEIA
GERALEXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 24 de MARÇO de 2021, de maneira virtual pela plataforma
GOOGLE Meet(link disponibilizado em www.sintec-rs.com.br), às 09h30min em primeira chamada e às
10h00min em segunda chamada, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Exame, discussão e aprovação das cláusulas de interesse da categoria profissional, e autorização para
celebração de Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022, a ser firmado com a empresa acima citada;

2) Em caso de recusa ou frustração das negociações, autorização para instauração da revisional de dissídio
de natureza jurídico-econômica, contra a empresa e/ou contra a Entidade Sindical Patronal;

3) Deliberação sobre a outorga de poderes ao presidente e/ou comissão da entidade profissional para
promover as negociações e firmar acordos;

4) Eleição da Comissão de Negociação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2021-2022, juntamente com a
diretoria do sindicato e empresa Corsan;

5) Outorga demandato a advogados para o fim de promoverem, caso necessário, ação revisional de Dissídio
Coletivo;

6) Exame, discussão, e aprovação da contribuição assistencial a ser recolhida ao SINTEC-RS;
Porto Alegre, 19 de março de 2021.
César Augusto Silva Borges
Diretor-Presidente SINTEC-RS

Gestão 2020/2023

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E
MASSAGISTAS DE: NOVO HAMBURGO, CAMPO BOM, SAPIRANGA, NOVA
HARTZ, ESTÂNCIA VELHA, IVOTI, DOIS IRMÃOS E SANTAMARIA DOHERVAL.

Rua Major Luiz Bender, 257 - Fone: 3594.6261 - CNPJ 92.912.807/0001-19 -
Bairro Centro - CEP: 93410-180 - Novo Hamburgo - RS

Edital Eleitoral
De acordo com o estatuto Social do sindicato dos trabalhadores em hospitais e casas de saúde
e massagista de Novo Hamburgo, Nova Hartz, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti,
Sapiranga,Santa Maria do Herval, estado do Rio Grande do Sul, arts 42 e 43, a diretora presidente
da entidade comunica a todos os associados da entidade, pertencentes aos municípios de sua base
territorial, que haverá eleições para nova diretoria do sindicato para o qüinqüênio, 2021/2026, com
votação marcada para 10 de maio de 2021, segunda – feira das 07:00 às 19:30, com urnas itinerantes
nos Hospitais abrangidos pelo nossa base territorial.
Informa que o prazo de inscrição da chapa é de 20 (vinte) dias corridos a contar da publicação do
presente edital, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o ultimo dia, encerrando-se as 17hs do dia 09
de abril de 2021, quando será lavrado ata de encerramento pela comissão eleitoral.
As inscrições das chapas devem ser feitas na secretaria da sede da entidade rua Paraíba, nº 198 Sala 15,
Bairro: Pátria Nova, Novo Hamburgo com oficio em 3 vias, assinado pelo representante da chapa e com
copia dos documentos exigidos pelo art. 47 do estatuto social desta entidade, bem como obedecendo a
todos os procedimentos/documentos previstos do Estatuto para sua validade. A secretaria do sindicato
funcionará de segunda a quinta - feira das 9:00 até as 12:00 e das 13:00 até as 16:00 com uma pessoa
colocada a disposição para receber as inscrições.
Não havendo quorum, novas eleições ficam marcadas para o dia 11 (terça - feira) de maio 2021, nos
mesmos moldes, locais e horários. Não obtendo quorummínimo em segunda votação a eleição se dará
em Assembléia Geral na modalidade virtual (em função da pandemia) em link a ser disponibilizado aos
sócios até o dia 12 de maio 2021. No dia 14 de maio de 2021 as 19:30 será realizada a Assembléia
Geral em ambiente virtual.

Atenciosamente.
Rosimar Ferreira de Bairros.
Presidente do Sindicato.

Sindicato dos Publicitários, Agenciadores de Propaganda e Trabalhadores
em Empresas de Publicidade do Estado do Rio Grande do Sul

Av. João Wallig, 518 – Fone/Fax (51) 33612495 – Passo D’Areia – CEP 91340.000
Porto Alegre – RS – CNPJ: 90.900.127/0001-50 – Cód. Sind. 009.210.01257-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
No uso das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto desta Entidade e de conformidade com a legis-
lação sindical em vigor, convoco os Senhores Associados e demais membros das categorias profissionais
de publicidade (publicitários e agenciadores de propaganda) e demais trabalhadores em todas as empre-
sas de publicidade em geral (tais como agências e empresas de propaganda, publicidade e comunicação,
publicidade on-line, marketing digital e direto, agências digitais, consultoria em publicidade, empresas de
divulgação e promoções de eventos promocionais, empresas de publicidade visual, externa e dirigida,
inclusive em plataforma on-line, e em marketing de publicidade e pesquisas publicitárias) no Estado do Rio
Grande do Sul, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ad referendum), a realizarem-se dia
25 de março de 2021, a partir das 19h na sede do sindicato sito na Av. João Wallig, 518, Porto Alegre, RS,
em primeira convocação, e às 19h30min do mesmo dia, em segunda e última convocação, com qualquer
número de presentes, para o fim especial de deliberar e votar a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Revisão
das cláusulas das respectivas Convenções Coletivas de Trabalho para o exercício de 2021 (vigência de
maio/2021 a abril/2022, período revisando de maio/2020 a abril/2021 e anteriores que encontram-se aguar-
dando julgamento de Dissídio Coletivo pelo TRT da 4ª Região) junto aos sindicatos patronais representan-
tes das empresas de publicidade em geral, tais como empresas de propaganda, publicidade e comunica-
ção, bem como empresas de divulgação e promoções de eventos, e demais afins, empresas editoras de
listas telefônicas e guias informativos e empresas de publicidade visual e externa, bem como a forma de
proceder em tal negociação perante as entidades patronais e/ou diretamente perante as empresas. 2) No
caso de ser conveniente a revisão: A) Autorização para ajuizamento de Dissídio Coletivo; B) Fixação das
bases de pedido de conciliação; C) Autorização para descontos em folha de pagamento da Contribuição
Assistencial e reajuste da Contribuição Associativa em favor do Sindicato; D) Autorização ao Sindicato e
seu Presidente para que promova entendimento extrajudicial necessário à consecução da revisão aprova-
da; E) Autorização para o Sindicato atuar como substituto processual dos integrantes da categoria, coletiva
ou individualmente, nos termos dos dispositivos constitucionais; F) Outorga de procuração e seus termos
para fim de ajuizamento de Dissídio Coletivo Revisional.

Porto Alegre, 19 de Março de 2021.
MANOEL DA COSTA NETO - Presidente

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 18/2021, tipo menor preço, conforme define o inciso X, art. 4° da Lei n°
10.520/2002. Objeto: Contratação de empresa para implantação, operação, gerenciamento e controle
da aquisição de combustíveis via sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de
pagamento por meio de cartão, nas redes de estabelecimentos credenciados, localizados no Estado do
Rio Grande do Sul, para até 45 veículos e/ou máquinas e/ou equipamentos. Data e horário da sessão
virtual do pregão e letrônico: 01/04/2021, às 14hs. Endereço virtual: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (51) 3445-2700. Edital e anexos estão
disponíveis no site: www.altofeliz.rs.gov.br/web/licitacoes e no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Alto Feliz, 18 de março de 2021. Robes Schneider – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de
Bom Princípio

PREGÃOPRESENCIAL Nº 023/2021
OPrefeitoMunicipal deBomPrincípio/RS, cumprindo
a legislação emvigor, torna público aos interessados
que no dia 01° de abril de 2021, às 09 horas, serão
recebidos envelopes de proposta de preço e de
habilitação do Pregão Presencial n° 023/2021, cujo
objeto é a aquisição de móveis sob medida para a
cozinha, despensa, refeitórios e berçários da EMEI
BrancadeNeve.Edital edemais informaçõespoderão
ser obtidas junto ao Pregoeiro na Prefeitura
Municipal, por meio do e-
mail contratos@bomprincipio.rs.gov.br ou do
site www.bomprincipio.rs.gov.br.

FÁBIO PERSCH, Prefeito Municipal

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos
SenhoresAcionistas, na sede social da Companhia,
situada na Av. Carlos Gomes, 1450, os documentos
a que se refere o Art. 133 da lei nº 6.404/76,
relativos ao exercício social findo em 31/12/2020.

Porto Alegre, 17 de março de 2021.
Carlos Eduardo Ruschel - Diretor Superintendente

CNPJ 92.691.336/0001-66 NIRE 43300015351

Crédito Real Imóveis
e Condomínios S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 004/2021 - Objeto: Contratação para fornecimento de gasolina tipo comum, óleo diesel
e óleo S10, conforme especificações do edital. Data: 31 de março de 2021, às 09:00 h. Pregão Eletrônico
001/2021 - (Exclusivo às Beneficiárias da LC 123/2006)- Objeto: Constitui objeto da presente licitação a
aquisição de materiais e produtos diversos, destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE, por meio do Convênio/MC nº 895889/2019 – Plataforma + Brasil. Data: 07 de abril de 2021, às 09h.
Pregão Eletrônico 002/2021 - Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para
prestação de serviços médicos na área de clínica geral, para a Secretaria Municipal da Saúde, nos termos
e condições definidos no edital. Data: 08 de abril de 2021, às 09h. Pregão Eletrônico 003/2021 - Objeto:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para realizar o transporte escolar, conforme
linhas e itinerários definidos no edital. Data: 14 de abril de 2021, às 09h. Editais e maiores informações,
Prefeitura Municipal, Rua Osvaldo Aranha, 1790 ou fone (51)3653 6200, ramal 6246/6247, no horário das
08h às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br ou pelo site www.taquari.
rs.gov.br e, no caso dos eletrônicos, também no site www.portaldecompraspublicas.com.br

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda


