
classificados Sábado, 06 de Janeiro de 2018

ANUNCIE GRATUITAMENTE!

1 – Lavoura
Vendo silo p/ ração Avioeste, de 7 
toneladas. F: 99154-7705 c/ Andréia 
ou Leocir.

Vende-se 5 kits c/ disco duplo p/ se-
mente, disco de cobertura e compac-
tador p/ plantadeira. F: 9.9187-0470.

Vendo pulverizador 2.000L, 18m de 
barra, 2006, montado em trator Ford 
6.600, em ótimo estado. Ent + 2 anos. 
F: 9.9178-8800/Tapera.

2 – Animais
Alugo cocheira para cavalos. F: 
99114-0159 (só whatsapp) c/ Marisa.

Vendo fi lhotes de Pincher. F: 99174-
7972 ou 99185-0189.

Vende-se 4 boizinhos c/ aprox. 110 kg 
de carne. Vendo todos ou separada-
mente. F: 3324-5709.

3 – Imóveis
3.1 – Aluguel

Alugo porão no bairro Progresso/
Tapera, rua Mauá nº 941, casa c/ 6 
peças. F: 99977-6903 ou whattsapp 
99202-6295 c/ Alaor.

Férias em Torres! Alugo apto. c/ 2 
quartos p/ 6 pessoas, camas de ca-
sal, ar split e todos os utensílios no-
vos, 300m do mar, elevador. F: 99187-
5770 c/ Leni Fior.

Alugo sala comercial na Rua Tiraden-
tes, 239/Tapera, próx. Tenarião, 80m², 
banheiro e local para copa. Fachada 
em vidro. F: 3383-1918/(48) 99142-
6278.

Alugo sala comercial na Rua Tiraden-
tes, sala 1, ao lado do Tenarião, em 
Tapera. F: 9.9173-7256.

Alugo apto no Edifício Bela Vista, Rua 
Rui Barbosa/Tapera, próx.praça, 2 
quartos, 2 salas, banheiro, 2 sacadas, 
cozinha, área de serviço, garagem. F: 
(55) 98427-7727/(54) 99951-2537.

Alugo sala comercial em Ibirubá, 
na Rua General Osório, nº 1012. F: 
99141-1373.

Alugo sala comercial em Ibirubá, 
na Rua General Osório, nº 1012. F: 
99141-1373.

Alugo casa c/ 90m², 3 quartos, sala, 

cozinha, banheiro, garagem, área de 
serviço, cercada, Rua Permião José 
Tosetto/Tapera. F: 99981-7665.

Alugo apto na Rua Rui Barbosa, 177/
Tapera, 1º andar, 2 quartos, 2 banhei-
ros, sala, sala de estar, cozinha, área 
serv. c/ churrasq, garagem grande. 
Fone (54) 99951-8158 ou 98155-
3098.

3.2 – Compra & Venda

Vendo terreno no Loteamento Cris-
tal em Tapera, 30 mil, 259m². Fone 
99160-4443/Claudio.

Vende-se 11,2 ha de terra, toda lavou-
ra, s/ benfeitorias, em Linha 3/Ibiru-
bá, R$ 670 mil. Ent R$ 250 mil + R$ 
220 mil até 15/04/19 e R$ 200 mil até 
15/04/2020. F: 99976-7412/Ildemar.

Vende-se 5 ha de terra, 100% apro-
veitáveis, em Linha Duas/Ibirubá, s/ 
benfeitorias. R$ 300 mil (ent. R$ 200 
mil e restante até 15/05/18). F: 99976-
7412/Ildemar.

Vendo casa de 70m², terreno de 
500m², cozinha c/ bancada, fogão 
embutido, 2 quartos, banheiro, sala 
conjugada e lavanderia. Ótima locali-
zação/Lagoa dos Três Cantos. F: (55) 
99618-7066/99648-5963.

Vende-se casa de 250m² com 2 pi-
sos independentes, 3 quartos em 
cada piso, Rua Mauá/Tapera. F: (55) 
99166-6173.

Vende-se terreno de 400m² no Lotea-
mento Ney Mattei, próx. Prefeitura de 
Tapera, escritura no nome do compra-
dor. R$ 110 mil. F: 99678-1427/99989-
0355.

Vendo ou alugo casa mista, c/ 130m², 
terreno 12x30, próx. RBS TV em Cruz 
Alta, excel. localização. Preço de ven-
da R$ 60 mil e aluguel R$ 400/mês. F: 
99104-5037/Clóvis.

Vendo 6ha c/ galpão, confi namento, 
estrebaria, potreiro, açude, casa de 
material de 300m² (c/ porão 70m²), 
que pode ser negociada em separado. 
F: 3385-1819/99177-0535.

Vendo casa na Rua Mauá/Tapera, 
em 250m², 2 andares. F: (55) 99166-
6173.

Vendo apto c/ 150m²/Tapera, quartos, 
sala, cozinha, banheiro, garagem, 
ótimo preço. F: 3385-1053 ou 99944-
1196.

Vendo sala na Av. XV de Novembro/
Tapera, ótimo preço. F: 3385-1053 ou 
99944-1196.

Vendo apto c/ 230m², na Av. XV de 
Novembro/Tapera. F: 3385-1053 ou 
99944-1196.

Vende-se ou troca-se casa de alve-
naria, 3 quartos, 2 banheiros, piscina, 
cercada, Av. Tancredo Neves, nº 605/
Tapera. F: 99664-3554.

Vendo terreno, no Loteamento Trevi-
san Castro, c/ 290m², em Tapera. F: 
99981-7665.

Vendo casa de alvenaria em terreno 

de 800m², c/ garagem, portão eletrô-
nico, em perfeito estado em LTC. F: 
99121-6722.

4 – Veículos
Camionete Honda CRV 2009, com-
pleta, 4WD, teto solar, central multi-
mídia, câmera de ré, ar gelando, fone 
99160-4443/Claudio.

VW Gol 2000 1.0, c/ vidros elétricos, 
4 portas. R$ 7.900,00. F: 3324-3193.

Frontier ano 14/15, 4x4 Atack, 60mil 
km/Tapera. Fone 99176-2577/Duda.

Kadett GSI 94 completo, Tempra 93 
completo e Escort 99 completo, os 
três veículos por R$ 15mil. F: 99982-
8158/Tapera.

Vendo Punto Attractive preto, 1.4, 4 
portas. R$ 30 mil. F: 99108-9982.

Gol 1.6, ano 2000, 4P, prata, DH, AC. 
F: 9.9921-9877.

Fiat Uno Mille Fire Flex, 2008, ver-
melho, rodado esportivo e som. F: 
99160-7360.

Fusca 75, azul e branco. Só rodar. R$ 
12mil/Tapera. F: 99153-3828.

Strada Adventure 1.8 16v, cabine es-
tendida, 65mil km, verde/Tapera. F: 
99171-5590 c/ Luiz.

Moto Fan 125, com documentação em 
dia. Tratar: 9.9694-4161.

MB 1111 truck, ano 67, motor 1113 
turb, cabine, carroceria, pneus em ex-
celente estado. R$ 45mil à vista. Es-
tuda-se pgto. c/ soja. F: 9.9174-2422.

Gol 92 branco, 1.6, gasolina, com 
trava e alarme. Recebo moto ou troca 
de menor valor. Barbada. F: 98415-
9712/98107-2529.

Uno 98, 1.0, 2P, básico. Recebo 
troca de menor valor. F: 9.9987-
4436/9.8107-2529.

Compro moto 150C, com preço bom! 
F: 999162-2750.

Corsa Life Sedan 2005, c/ alarme e 
trava, superinteiro. Preço abaixo da 
Fipe. Fone 054-99174-6405.

Procura-se um guincho usado 1,2 to-
nelada, com controle lateral e válvula 
de segurança. F: 054-3322-1314 ou 

99214-7842.

5 – Diversos
Vendo torno mecânico convencional, 
c/ 1,90 m de barramento. Tratar com 
Marcos pelo fone 99151-5103.

Máquina de costura reta Olímpia mod. 
Luxo, 220V, revisada, acompanha cai-
xa inferior de madeira. Costura reta 
c/ regulagem de altura do calcador e 
da distância do ponto. F: 99210-5504/
Rogelson.

Vendo máquinas de borracharia, 
compressor de ar, pneus usados, 
ferramentas p/ caminhões e trato-
res, tudo em bom estado. R$ 4mil. F: 
99100-5527.

Vendo celular Nokia, c/ dois chips. R$ 
100,00. F: 99206-9431.

Procuro celular em bom estado e ba-
rato. F: 9.9199-2897.

Vende-se Posto de Combustível, 
Ipiranga, na região Lagoa Vermelha, 
fundo de comércio e imóvel. Tratar 
fone 54-99987-3704.

Vendo máquina de assar frango, se-
minova, super inteira, apenas 2 meses 
de uso. F: 99989-3883 ou 3324-6421.

Vendo bicicleta aro 24, pouco uso, se-
minova. Valor a combinar. F: 9.9187-
0470.

6 – Casa & Móveis
Vendo refrigerador duplex, marca Es-
maltec, modelo ER 32D 276 litros. F: 
9.9921-0550.

Vendo freezer 55 litros, branco, 220V, 
baixo consumo 96W. Estado de con-
servação bom, funciona perfeitamen-
te (R$ 400). F: 99921-0550.

Vendo aspirador de pó Philco, novo na 
caixa. R$ 80. F: 3385-1238 ou 99925-
7898 c/ Maria Elena.

Procuro jogo de sofá em bom estado e 
barato. F: 9.9199-2897.

Vendo Xbox One com 500 GB, 2 
controles wireless, bateria Xbox p/ 1 
controle, fone de ouvido + 6 jogos em 
mídia física. Pouco uso. R$ 1.500. F: 
(54) 99105-2144.

Vendo base cama box casal Verte-
bralle de 20x138x188cm revestida de 
tecido, R$ 80; cabeceira de cama em 
MDF de 153x130, R$ 100. Fone (54) 
99210-5504.

Procuro serviço como faxineira, babá 
ou atendente de caixa, tenho experi-
ência nas funções. F: 99209-9011 c/ 
Ágatha.

Vendo TV 29” Philco e uma antena 
parabólica Century. F: 99694-4161.

7 – Oferta & Trabalho
Procuro trabalho como faxineira, pode 
ser faxina diária ou serviço fi xo. F: 
99118-3113 c/ Andréia. 

Procuro serviço para cuidar de ido-
sos, moro no interior de Arroio Grande 
Ibirubá. F: 99115-8106 ou contato via 

Facebook, com Claudete Horst Kloh. 

Homem procura trabalho como fren-
tista ou em lavador de carros, em Ta-
pera e região. F: 99100-5527.

Procuro trabalho como acompanhan-
te de pessoa idosa, que não esteja 
acamada/Tapera. F: 99138-3819 falar 
c/ Antônia.

O Mega Lanches de Tapera tem vaga 
de auxiliar de cozinha, turno da noite. 
Interessados devem apresentar-se ou 
ligar após às 18h. F: 3385-2282.

Jovem procura trabalho em Tapera, 
serviços gerais no comércio ou em 
residências. F: 99136-1338.

Procuro serviço como doméstica ou 
babá, em Tapera. F: 9.9117-3922.

Procuro emprego em tambo de leite 
ou aviário, em Tapera e região. F: 
99109-5039.

Procuro emprego como diarista, em 
Tapera. F: 99112-2762.

Faço fretes com o caminhão baú. F: 

3324-1029 ou 99186-8524 c/ Gilson 
Hetzel.

Casal procura colocação em tambo 
de leite ou como caseiros na região 
do Alto Jacuí. F: 98133-8228.

Faço faxinas em geral. Possuo boas 
referências. F: 99111-7534 c/ Rosa.

Ofereço-me para cuidar de idosos. F: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Vereadores 
de Vereadores de Tapera

GRUPO FOLCLÓRICO
CULTIVO DO PASSADO

Edital de Convocação
Assembleia Geral

O Grupo Folclórico Cultivo do Passado, inscrito no CNPJ 
sob o nº 90.161.357/0001-44, com sede na Rua Thomas Klein, 
nº: 587 Bairro centro, no município de Lagoa dos Três Cantos 
(RS), neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Diego 
Alexandre Jost, no uso das atribuições estatutárias, CONVOCA 
os integrantes e familiares para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL a se realizar no dia  07 de janeiro de 2018, na Socie-
dade Recreativa Sempre Unidos de Lagoa dos Três Cantos, às 
17 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria 
do quadro social, e/ou às 17h30min depois do horário marcado, 
e às 18 horas em segunda e última convocação, com qualquer 
número de associados, para deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 

a) Reformulação dos Estatutos e Regimentos.
b) Escolha e posse da nova Diretoria
c) Assuntos Gerais

Lagoa dos Três Cantos (RS), 27 de dezembro de 2017.
DIEGO ALEXANDRE JOST - Presidente.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara de Vereadores de 
Lagoa dos Três Cantos

Sessão Extraordinária do dia 27/12/2017.

Ordem do Dia:

Projeto de Lei nº 0051/2017: Revoga a Lei Municipal nº 308/98, de 
29/06/1998, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade.

Vereador JOÃO BACKES

Presidente do Poder Legislativo

99174-7767 c/ Letícia.

Faxinas de fi nal de ano: forros, pa-
redes, vidros e limpezas em geral. 
Contato 99174-5841, com as irmãs 
Jandira e Andreia.

Faço faxinas em geral. Possuo boas 
referências. F: 99111-7534 c/ Rosa.

Ofereço-me para cuidar de idosos. F: 
99174-7767 c/ Letícia.

Faço faxinas à tarde na cidade, e 
também no interior c/ interesse de 
moradia, em Tapera e região. F: 
9.9130-5946.

Procuro serviço em Tapera. Faço fa-
xinas. Horário a combinar. F: 99155-
5342 c/ Camila.

Casal procura colocação em chácara 
(caseiros) no interior de Ibirubá e re-
gião. F: 99140-3859 c/ Pedro.

Faço faxinas em residências, escri-
tórios e demais estabelecimentos 
comerciais. Lavo paredes. F: 99225-
1133 c/ Rose.

Procuro colocação em tambo de leite. 
F: 99115-6451.

Procuro serviço como babá, integral, 
em Tapera. F: 9.9900-2432.

Ofereço-me para trabalhar como do-
méstica e serviços gerais, o dia todo. 
F: 9.9650-9088/9.9251-9216.

Serviços de limpeza, lava jato, gra-
des, calçadas, paredes, pinturas em 
geral, podas, corte de grama, etc. F: 
99161-8310/Hilário Corazza/Tapera.

Procuro trabalho como faxineira, 
babá ou auxiliar de cozinha. Faço fa-
xinas de fi nal de ano (inclusive limpe-
za de forros e paredes) e limpezas em 
geral. F: 99250-8456 c/ Erica. 

Procuro serviço como cuidadora ou 
babá, pela manhã/Tapera. F: 99628-
8536.

Casal procura serviço em tambo de 
leite ou lavoura, em Tapera e região. 
F: 99634-9703 falar c/ Ivaldo.

Faço fretes e mudanças p/ Selbach e re-
gião. F: (54) 9.9114-5688 ou (55) 9.9156-
8153.

Jardineiro (capinas- limpeza de pátios). 
Fone 99172- 8300.

Procuro trabalho como servente de pe-
dreiro. F: 99606-6497 e 99150-5233.

Casal procura colocação em chiqueirão 
de suínos. F: 99606-6497 e 99150-5233.

Procuro serviço como cuidadora, babá 
ou doméstica, em Tapera. F: 9.8105-
9160.

Procuro trabalho em serviços gerais, 
meio turno, 2x na semana em Tapera. 
F: 99222-9061.

Vaga de emprego: empresa tem vaga 
para o setor Administrativo/Financeiro, 
desejável experiência. Interessados 
enviar currículo para: rh@mantecni.
com.br. Informações (54) 3324-1216.

Procuro emprego como doméstica, fa-
xineira ou como cozinheira, meio turno 
ou turno inteiro. F: 3324-4629 ou 054-
99112-8882 c/ Neli.

Sindicato dos Servidores 
da Prefeitura de Ibirubá 

(SISPI)

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de 
Ibirubá (SISPI), no uso de suas atribuições Estatutárias, CON-
VOCA todos os associados para a Assembleia Geral Ordiná-
ria, a realizar-se no dia 11 de janeiro de 2018, na Câmara de 
Vereadores de Ibirubá, sito a Rua Firmino de Paula, nº 780, 
Centro, na cidade de Ibirubá (RS), a realizar-se às 17 horas em 
primeira convocação, às 17h30min em segunda convocação e 
às 18 horas em terceira e última convocação, com a seguinte 
ordem do dia:

1) Prestação de contas;
2) Assuntos gerais.

Ibirubá (RS), 3 de janeiro de 2018.
José Roberto de Souza da Silva

Presidente do SISPI

Sessão ordinária do dia 
26/12/2017.

Ordem do dia:

Projeto de Lei nº 084/2017: Altera e suprime artigos da Lei 
Municipal nº 2072/2003 que estabelece o Plano de Carreira do 
Magistério Público, institui o respectivo Quadro de Cargos e dá 
outras providências. Com solicitação de regime de urgência. Fi-
cou sobre a mesa.

Projeto de Lei nº 085/2017: Cria vaga de auxiliar de admi-
nistração e dá outras providências. Com solicitação de regime de 
urgência. Aprovado.

Projeto de Lei nº 086/2017: Cria vaga de professor e dá ou-
tras providências. Com solicitação de regime de urgência. Apro-
vado.

Projeto de Lei nº 087/2017: Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a abrir crédito especial para a execução de serviços de 
reforma do prédio do Corpo de Bombeiros, utiliza como recursos 
a anulação de dotação e dá outras providências. Com solicitação 
de regime de urgência. Aprovado.

Projeto de Lei nº 088/2017: Autoriza a contratação de pes-
soal por tempo determinado e de excepcional interesse público 
para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e Lazer e dá outras providências. 
Com solicitação de regime de urgência. Aprovado.

Projeto de Lei nº 089/2017: Altera prazo de contrata-
ção emergencial conforme a Lei Municipal nº 3.157/2015, de 
29/12/2015. Com solicitação de regime de urgência. Aprovado.

Projeto de Lei nº 004/2017, do vereador Jacson Ivan Lau-
xen: Denomina praça pública municipal e dá outras providências. 
Aprovado.

Uma vida em muitos 

corações

WILLIAM HENRIQUE,
você é “imortal”!

Lembramo-nos que dia 7 
de janeiro este nosso mundo 
completa dois anos sem a sua 
presença. De qualquer modo, 
queremos recordar e dedicar 
esta mensagem ao querido, 
generoso e exemplar ser 
humano que a humanidade 
algum dia conheceu!

Querido f ilho e irmão, no próximo dia 22 de janeiro você 
também celebraria mais um ano de existência, mas Deus quis 
chamá-lo mais cedo! Recordamos com muito amor e carinho 
tudo que você proporcionou a todos os seus familiares, amigos 
e amigas, colegas e demais pessoas desta terra.

Acreditamos e desejamos que você esteja bem junto a Deus, 
nosso Senhor e Salvador, pois, Ele está sempre no comando e 
tem um plano para nossas vidas, tornando a jornada da vida 
um mistério. Portanto, o mais importante é esta promessa: nós 
iremos honrar o seu nome todos os dias!

William, você partiu para um lugar de paz e harmonia. 
Desejamos que a tranquilidade seja a sua morada e que o 
descanso esteja sempre ao seu lado. A lembrança que você 
deixou permanecerá viva em nossos corações.

Com saudade, EDIO, GEMA E LETÍCIA BATISTELLA 
SCHRADER!

WILLIAM HENRIQUE
SCHRADER

 Homenagem para
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura de Tapera

Extrato de Licitação
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna pública a realização do seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial – PP 01/2018

Registro de Preços para aquisição de fraldas geriátricas e infantis, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde 
Abertura: 22/01/2018, às 9h.

Mais informações e vias completas podem ser obtidas na Prefeitura de Quinze de Novembro, sita à Rua Gonçalves Dias, 
875, pelo fone (54) 3322-1500, no site www.quinzedenovembro.rs.gov.br ou pelo e-mail planejamento@pm15nov.rs.gov.br.

Arquivamento de Processo
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS torna público o resultado do seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial – PP 48/2017

Contratação de Serviços Especializados de Assessoria Previdenciária. Abertura: 18/12/2017, às 9h.

Resultado: Não houve licitantes habilitados – arquivado.

Extratos de Contratos
A Prefeitura de Quinze de Novembro torna público que celebrou os seguintes termos de contratos:

Concorrência Pública CNC 05/2017

Objeto: Alienação de bens imóveis do Município.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Contratado: ARI BOCK – R$ 53.596,00

Dispensa de Licitação DL 16/2017

Objeto: prestação de serviços para operacionalização da compensação financeira previdenciária

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Empresa: VELOX CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA – R$ 3.900,00

Extratos de Aditivo de Contrato
A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, torna público que celebrou os seguintes termos de contratos:

1º Aditivo Tomada de Preços – TP 06/2017

Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais, visando a 
construção de Centro de Eventos anexo ao Parque de Exposições Municipal de Quinze de Novembro.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Empresa: L&D CONSTRUTORA LTDA

Vigência: 05 de dezembro de 2017.

2º Aditivo Tomada de Preços – TP 06/2017

Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais, visando a 
construção de Centro de Eventos anexo ao Parque de Exposições Municipal de Quinze de Novembro.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

Empresa: L&D CONSTRUTORA LTDA

Vigência: 05 de fevereiro de 2018.

3º Aditivo Tomada de Preços – TP 06/2017

Redução de valor por supressão de item do contrato de prestação de serviços de engenharia com fornecimento de 
materiais, visando a construção de Centro de Eventos anexo ao Parque de Exposições Municipal de Quinze de Novembro.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

EMPRESA: L&D CONSTRUTORA LTDA

Valor do Aditivo: R$ 647,39.

5º Aditivo Pregão Presencial – PP 35/2013

Prorrogação do prazo do contrato de recolhimento de lixo hospitalar oriundo do Departamento Municipal de Saúde.

Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS

EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Vigência: 02 de janeiro de 2019.

GUSTAVO PEUKERT STOLTE - Prefeito Municipal

Rescisão de Contrato
A Prefeitura de Quinze de Novembro torna público que realizou a seguinte rescisão amigável de Contrato:

Dispensa de Licitação DL 09/2017. Objeto: prestação de serviços de curso profissionalizante de metrologia, desenho, 
torno e solda. Contratante: Prefeitura de Quinze de Novembro/RS. Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE IBIRUBÁ.

Extrato de Convênio
A Prefeitura de Quinze de Novembro/RS torna pública a formalização do seguinte Convênio:

Convênio de Entidade Filantrópica: CEF nº 02/2018 

Convenente: Prefeitura de Quinze de Novembro, representada por seu Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte

Conveniada: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO, representada por seu Presidente Valdemar Deutsch  
-  CNPJ-MF 90.660.200/0001-63. Objeto: Ajuda complementar financeira à mantenedora do único Hospital existente na área 
de abrangência do município, em razão de seu déficit financeiro

Valor: R$ 362.000,00 . Data de Assinatura: 03 de janeiro de 2018. Início da Vigência: 03 de janeiro de 2018

Prazo de Vigência: 06 (seis) meses contados da Assinatura

Avisos de Dispensa de 
Licitação

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Pre-
feito Municipal de Tapera (RS), torna pública a Dispen-
sa de Licitação nº 3201/2017, com base nos termos do 
artigo 24 II, da Lei Federal nº 8.666/93, relativo à con-
tratação de serviços técnicos especializados e atuali-
zação do sistema de informática SICAP - Sistema de 
Cálculo de Aposentadoria e Pensão, com a empresa 
IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda. Gabinete 
do Prefeito, 27 de dezembro de 2017.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Pre-
feito Municipal de Tapera (RS), torna público a Dispen-
sa de Licitação nº 3209/2017, com base nos termos 
do artigo 24 II, da Lei Federal nº 8.666/93, relativo à 
contratação de serviços técnicos especializados de 
suporte, treinamento, e fornecimentos de software - 
sistema de saúde e informações de benefício, módulo 
de assistência social, com a empresa BKR - Informá-
tica e Acess. Ltda. Gabinete do Prefeito, 28 de de-
zembro de 2017.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Pre-
feito Municipal de Tapera (RS), torna público a Dispen-
sa de Licitação nº 3210/2017, com base nos termos 
do artigo 24 II, da Lei Federal nº 8.666/93, relativo à 
contratação de serviços técnicos especializados de 
suporte, treinamento, e fornecimentos de software 
- sistema de educação, com a empresa HPR - Infor-
mática e Acess. Ltda. Gabinete do Prefeito, 28 de 
dezembro de 2017.

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, VOLMAR HELMUT KUHN, Pre-
feito Municipal de Tapera (RS), torna público a Dispen-
sa de Licitação nº 3202/2017, com base nos termos do 
artigo 24 II, da Lei Federal nº 8.666/93, relativo à Con-
tratação de empresa para Execução de serviços téc-
nicos profissionais para a manutenção e atualização 
da seção de legislação do site da Prefeitura Municipal 

de Tapera (RS), com a empresa CESPRO - Processa-
mento de Dados Ltda. Gabinete do Prefeito, 27 de 
dezembro de 2017.

Aviso de Edital

de Licitações
Tomada de Preços nº 004/2017

O Prefeito do Município de Tapera, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que encontra-se 
aberta a licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
tendo por objeto a Reforma do Telhado do Corpo de 
Bombeiros de Tapera e Cobertura do Pátio da Escola 
Presidente Costa e Silva, com abertura no dia 23 de 
janeiro de 2018, às 8 horas. A documentação para 
cadastro deverá ser apresentada até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas. Mais 
informações podem ser obtidas pelo fone (54) 3385-
3300, e-mail licitacoes@tapera.rs.gov.br ou no site 
www.tapera.rs.gov.br. Gabinete do Prefeito, 27 de 
dezembro de 2017.

Aviso de Retificação de 
Edital de Licitação
Pregão Presencial SRP nº 054/2017

O Município de Tapera torna público a RETIFICA-
ÇÃO do Edital do Pregão Presencial 054/2017, tendo 
por objeto a contratação de empresa para Aquisição 
de materiais para pintura predial, sinalização horizon-
tal e demarcação viária para atender as demandas 
do Município de Tapera. ALTERA a data de abertura 
dos envelopes de documentos e propostas para as 8 
horas do dia 23 de janeiro de 2018. Os demais itens, 
subitens e cláusulas do presente Edital permanecem 
inalterados. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone, pelo fone (54) 3385-3300, site 
www.tapera.rs.gov.br ou e-mail licitacoes@tapera.
rs.gov.br. Tapera RS, 4 de janeiro de 2018.

VOLMAR HELMUT KUHN

Prefeito Municipal

Lil iana Stadt lober Corrêa, Of ic ial dos Serviços Notar iais e de Registros de Quinze de Novem-
bro, Comarca de Ibirubá RS, faz saber que pretendem casar:

ACASSIO VON GRAFEN e LISANDRA RAFAELA DE OLIVEIRA , naturais deste Estado, sol-
teiros, ele agr icultor, ela vendedora, residentes e domici l iados neste município de Quinze de 
Novembro/RS. Quinze de Novembro (RS), 14 de dezembro de 2017.

LUÍS FERNANDO SCHEFFLER e DANIELE CAMERA SEHN, naturais deste Estado, solteiros, 
ele técnico agrícola, ela bancár ia, residentes e domici l iados nesta cidade Quinze de Novembro/
RS. Quinze de Novembro (RS), 29 de dezembro de 2017.

Quem souber de algum impedimento, acuse-o na forma da Lei.

Lil iana Stadtlober Corrêa-Oficial

Proclamas de
Quinze de Novembro

Proclamas de Ibirubá
Juízo de Casamento

Paulo Roberto Hanel, Oficial do Registro Civil de Ibirubá/RS, faz saber que 

se habilitam para casar:

WILLIAN FREDRICH, brasileiro, natural de Ibirubá (RS), solteiro, agricultor, e MÁRCIA BAGGIO, 
brasileira, natural de Ibirubá (RS), solteira, balcofarmacista, ambos residentes e domiciliados nesta 
cidade.

Se alguém souber algum impedimento,

 que o faça na forma da Lei.

Ibirubá (RS), 05 de Janeiro de 2018.

Paulo Roberto Hanel – Oficial do Registro Civil
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Prefeitura de Tapera

Leis Municipais

DEZEMBRO 2017

Lei 3.288/01/12/2017: Autoriza o Executivo 
Municipal a abrir crédito especial para a aquisição 
de equipamentos e obras para a estruturação das 
ações de alimentação e nutrição rede de serviços 
de atenção básica de saúde, utiliza o recurso re-
cebido do fundo nacional de saúde - ministério da 
saúde e dá outras providências. 

Lei 3.289/12/12/2017: Altera dispositivos da 
lei municipal nº 2.946, de 26/12/2013, e da lei mu-
nicipal nº 2.314/2007, de 27/12/2007, que estabe-
lece o Código Tributário do Município, e dá outras 
providências. 

Lei 3.290/12/12/2017: Dispõe sobre a Inspe-
ção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem 
Animal no Município de Tapera e dá outras provi-
dências.

Lei 3.291/12/12/2017: Abre crédito suplemen-
tar por redução de dotação, e dá outras providên-
cias.

Lei 3.292/19/12/2017: Autoriza a contratação 
de pessoal por tempo determinado e de excepcio-
nal interesse público, para atender necessidade 
temporária da Secretaria Municipal da Saúde, e dá 
outras providências.

Lei 3.293/19/12/2017: Estima a receita e fixa 
a despesa do Município De Tapera para o exercí-
cio financeiro de 2018.

Lei 3.294/27/12/2017: Cria vaga de auxiliar de 
administração, e dá outras providências.

Lei 3.295/27/12/2017: Cria vaga de professor, 
e dá outras providências.

Lei 3.296/27/12/2017: Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a abrir crédito especial para exe-
cução de serviços de reforma do prédio do Corpo 
de Bombeiros, utiliza como recurso a anulação de 
dotação e dá outras providências.

Lei 3.297/27/12/2017: Autoriza a contratação 
de pessoal por tempo determinado e de excepcio-
nal interesse público, para atender necessidade 
temporária da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer, e dá outras providên-
cias.

Lei 3.298/27/12/2017: Altera prazo de contra-
tação emergencial conforme lei municipal nº 3.157, 
de 29/12/2015.

Lei 3.299/27/12/2017: Denomina praça públi-
ca municipal e dá outras providências.

Secretaria Municipal da Administração, 3 de 
janeiro de 2018.

GELSI SALETE BATISTELLA KUNZLER

Secretaria Municipal da Administração

Súmulas de Contratos 
Administrativos

A Secretaria Municipal da Administração tor-
na público que o Município de Tapera/RS firmou 
os seguintes contratos, conforme período abaixo 
discriminado.

MÊS DE DEZEMBRO/2017
Contrato

Contrato Nº 072 - Credor: CRESTANI & DO-
NATTI LTDA ME. Objeto: Contratação junto a jor-

nal em formato eletrônico, para a divulgação de 
atos do órgão público municipal. Valor Mensal: 
R$ 1.396,00. Vigência: 01/12/2017 a 30/11/2018, 
podendo se prorrogado, a critério da administra-
ção, nos termo do artigo 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, sendo o valor corrigido pelo IPCA. Assi-
nado em 01/12/2017.

Contrato Nº 073 - Credor: AMÉLIO PASSINA-
TO. Objeto: Arrendamento de fração do imóvel ru-
ral situado na localidade Linha Arroio Angico, nes-
te Município de Tapera, na fração de 4.000,00m² 
para exploração de cascalho. Valor integral do 
arrendamento é de R$ 4.000,00 a ser pago dire-
tamente ao Arrendador em 01 única parcela. Vi-
gência: 12/12/2017 até 11/12/2018, podendo ser 
alterado em acordo ao previsto pelo art. 65 da Lei 
de Licitações. Assinado em 12/12/2017.

Contrato Nº 074 - Credor: MÁRCIO MARCE-
LO ZIMMERMANN E CIA LTDA. Objeto: Aquisição 
de uma roçadeira hidráulica articulada para a 
Secretaria de Desenvolvimento. Valor Global: R$ 
40.000,00. Assinado em 20/12/2017.

Contrato Nº 075 - Credor: DELMAR KISS-
MANN - ME. Objeto: Aquisição de uma roçadeira 
para a Secretaria de Desenvolvimento. Valor Glo-
bal: R$ 4.450,00. Assinado em 20/12/2017.

Termo Aditivo
Termo Aditivo Nº 051 - Credor: CONSTRU-

TORA DEFENDI LTDA. Termo Aditivo nº 006 ao 
Contrato Administrativo nº 166/2014, para cons-
trução de uma Escola Espaço Educativo Urbano 
II. Objeto: Fica prorrogado pelo período de 180 
dias, iniciando-se em 19/12/2017 a 16/06/2018, 
conforme disposto no artigo 57, II da Lei 8.666 de 
21/06/1993. Assinado em 05/12/2017.

Termo Aditivo Nº 052 - Credor: CONSTRU-
TORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA. 
Termo Aditivo nº 001 ao Contrato Administrativo 
nº 043/2017 para reforma no prédio existente no 
Estádio Municipal João Maria Siqueira. Objeto: 
Será acrescido o valor de R$ 47.589,68 referente 
a serviços complementares de acordo com memo-
rial descritivo e planilha orçamentária. Fica pror-
rogado pelo período de 180 dias, iniciando-se em 
19/12/2017 a 16/06/2018, conforme disposto no 
artigo 57, II da Lei 8.666 de 21/06/1993. Assinado 
em 05/12/2017.

Termo Aditivo Nº 053 - Credor: MARLEI 
ROSA DE MATOS. Termo Aditivo do Contrato Ad-
ministrativo de Prestação de Serviços 003/2017. 
Objeto: Fica estabelecido que o presente instru-
mento, nos termos da legislação em vigor, vigerá 
até a realização do Processo Seletivo Público ou 
até 22/11/2018. Assinado em 05/12/2017.

Termo Aditivo Nº 054 - Credor: ROGÉRIO 
VOGEL. Termo Aditivo do Contrato Administrativo 
de Prestação de Serviços 016/2016. Objeto: Fica 
estabelecido que o presente instrumento, nos ter-
mos da legislação em vigor, vigerá até o término 
do concurso público. Assinado em 29/12/2017.

Termo Aditivo Nº 055 - Credor: DERLY DA 
SILVA JUNIOR. Termo Aditivo do Contrato Ad-
ministrativo de Prestação de Serviços 003/2016. 
Objeto: Fica estabelecido que o presente instru-
mento, nos termos da legislação em vigor, vigerá 
até o término do concurso público. Assinado em 
29/12/2017.

Secretaria Municipal da Administração, 03 de 
janeiro de 2018.

GELSI SALETE BATISTELLA KUNZLER

Secretária Municipal da Administração

A Cotribá recebeu na 
última quarta-feira (03) 
as primeiras cargas de 
soja da safra 2017/2018, 
junto à unidade de Bo-
queirão, interior de Ibi-
rubá. Os primeiros grãos 
saíram de uma lavoura 
superprecoce, cultiva-
da pelo associado Carlos 
Gilberto Derlam em uma 
área de 100 hectares em 
Colônia São João, Cruz 
Alta.

Conforme Derlam, a 
colheita foi realizada nos 
dias 19 e 20 de dezembro 
e 1º e 3 de janeiro, com 
média de produtivida-
de de 48 sacas por hec-
tare. Mas, no entanto, a 
variabilidade dentro da 
mesma lavoura chamou a 
atenção. “Assim como ti-
ramos pouco mais de 20 
sacas em alguns lugares, 
em outros a produtivida-
de saltou para 60”, relata 
o produtor.

Derlam e engenheiro 
agrônomo Vagner Ra-

malho Junior, técnico 
da Cotribá que assiste 
a propriedade, acredi-
tam que as intempéries 
climáticas registradas 
nos dias 1º e 16 de ou-
tubro inf luenciaram di-
retamente no resultado 
da lavoura. “Na área de 
maior altitude a produti-
vidade foi menor, justa-
mente onde a plantação 
foi mais atingida pelo 
granizo e vendaval. Vale 
considerar também que 
choveu abaixo da média 
em setembro, logo após o 
plantio. Além disso, ou-
tro fator relevante refe-
re-se às datas de plantio. 
A semeadura foi realiza-
da nos dias 1º e 8 de se-
tembro, sendo que a área 
cultivada oito dias mais 
tarde foi justamente a 
que mais produziu”, ex-
plica.

O manejo resumiu-se a 
duas aplicações de fungi-
cidas e inseticidas e, ape-
sar de a média ter ficado 

aquém do esperado, o as-
sociado garante que está 
satisfeito, já que um dos 
seus principais objetivos 
é escalonar a sua safra 
de soja. “Na primeira vez 
que cultivei essa lavou-
ra superprecoce conse-
gui 67 sacas por hectare 
e nunca mais atingi esse 
patamar, mas ainda as-
sim considero vantajosa a 
experiência. Além de es-
calonar o plantio e mini-
mizar o risco de perdas, 
o resultado da rotação de 
culturas é compensador. 
Tenho conseguido melho-
rar o controle de doenças 
e invasoras, além de do-
minar pragas importan-
tes, como o raspador”, 
completa Derlam.

Na mesma área, o 
produtor está semeando 
soja novamente e tem 
boas perspectivas para 
a segunda safra, já que 
as condições de tempo 
e temperatura têm se 
apresentado favoráveis.

Cotribá recebe primeiras 
cargas de soja da safra

Carlos Derlam entregou primeira safra na Cotribá

Variedade precoce teve produtividade média de 48 sacas/ha. Área foi atingida por intempéries


