
classificados Sábado, 3 de Fevereiro de 2018

ANUNCIE GRATUITAMENTE!

1 – Lavoura

Vendo trator MF 95x, em bom estado, 
trator de repasse R$ 18mil, estudo 
troca por Strada, Montana, Saveiro. F: 
98418-6554.

Alugo máquina para fazer e embalar 
silagem de grão úmido. F: 99142-
6800.

Vendo bombonas de 250, 200 e 50 
litros. Contato fone 99116-1197.

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

Vendo filhotes de cães policial, ideal p/ 
o interior, vacinados e desverminados. 
Tratar com Max Kalb, fone 3324-5426.

Vendo vaca Angus e mestiça Jersey 
p/ recria e mais 2  bois. Fone 55-
99149-0977/Oldemar.

Vendo filhotes de Pincher (um casal). 
F: 99219-3338.

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

Vendo filhotes de Pinscher. 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 apto no edifício Morada do Sol, 
3 quartos (1 suíte), 2 banheiros, 2 sa-
las, cozinha, lav., churrasq, elevador e 
salão de festas, 1 garagem. F: 99939-
5006/Tapera.

Alugo apto mobiliado no centro de 
Santa Maria, próx. saída de ônibus 
p/ univ. Sala, 2 quartos, banheiro, 
cozinha, churrasq, garagem. F: 3385-
1143.

Alugo casa com 110m², 3 quartos, 1 
garagem, na Rua Arsênio Koehler, 41/
Tapera. Tratar: (55) 99920-9579.

Alugo apartamento no Edifício Zanet-
te, na Rua José Baggio em Tapera, c/ 

um quarto, cozinha, área de serviço e 
salão de festas. F: 99138-2015.

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.

3.2 – Compra & Venda

Vendo casa na esq. da Rua 
A.Wollmeister com F.Cervieri, 3 qua-
tros, sala, cozinha, banheiro, garagem 
churrasq, lav, pátio fechado. Ent R$ 
90 mil + parc. a combinar. F: 99235-
1690/Ibirubá.

Vende-se excepcional apto. 3dd suíte, 
2 garagens, área global 224m2, cen-
tro de Passo Fundo/ RS$ 850 mil. F: 
99987-3704.

Vendo terreno de 580m c/ edificação 
de 3 pisos na rua Duque de Caixas/
Tapera, próx. Escola 8 de Maio, es-
tudo parcelar. R$ 400mil. F: 98418-
6554.

Vendo chácara de 3,5ha, c/ benfeito-
rias, água e luz, a 6km de Tapera. R$ 
350mil. F: 98418-6554.

Vendo apto c/ 3 quartos (1 suíte), sala, 
cozinha, 2 banheiros, garagem, área 
de serviço e sacada, no Edifício Za-
nette, na Rua José Baggio/Tapera. F: 
99179-4241.

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

Vende-se 11,2 ha de terra, toda la-
voura, s/ benfeitorias, em Lª 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 5ha, 100% aprov, 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 6ha c/ galpão, confinamento, 
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.

4 – Veículos

Compro carroceria para caminhão 
Ford F-11.000, contato com Evandro 
fone 99157-4321.

Siena 98/99, bordo, bom estado; e 
Ka 2015, modelo novo, estud o troca. 
Valor Fipe ou Fipe x Fipe. F: 98418-
6554.

Vendo carretinha p/ dois cavalos, 
nova, valor a combinar. F: 98418-
6554.

Vendo moto XRZ 200910, R$ 8 mil, 

IVA 2018 pago. Aceito metade de en-
trada e o restante na safra. Desconto 
à vista. Fone 55-99149-0977.

Citroen Xsaara Picasso 2004, 2.0 
16V, fone 99127-7888/Alexandre. 
Aceito carro de menor valor.

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.

5 – Diversos

Vendo pipas de vinho de 200L e 100L, 
e mastel de madeira c/ cap. p/ 350kg. 
De brinde, uma mesa, bancadas e 
itens p/ produção de vinho. Fone 
3324-3681.

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.

6 – Casa & Móveis

Vende-se poltrona, tipo poltrona de 
papai, seminova, R$ 180. F: 99925-
7898/3385-1238.

Faço faxinas, tenho disponibilidade 
para meio turno, horário a combinar/
Tapera. F: 99222-9061.

Procuro emprego como diarista, faço 

faxinas, horário a combinar/Tapera. F: 
99147-9531.

Procuro trabalho em lavoura ou gran-
ja. F: 99944-3081.

Procuro emprego como doméstica ou 
como cuidadora de idosos, turno inte-
gral. Possuo experiência. F: 99207-
4324/99688-4858.

Vendo lareira grande, quadrada, c/ to-
dos os acessórios. R$ 150. F: 99151-
6659 ou 99175-8606 (Tapera).

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.

7 – Oferta & Trabalho

Procuro emprego como cuidadora de 
idosos, tenho experiência e ótimas 
referências. Fones 99110-9360 ou 
99192-8120.

Procuro serviço como pintor. Fone 
99265-2554/Anderson.

Casal procura emprego em Chapada, 
tambo de leite ou suinocultura. Fone 
99114-7306 ou 99690-7224.

Procuro serviço como babá, cuida-
dora de idosos ou doméstica. Fone 
99189-5795.

Procuro serviços gerais na área de 
faxinas, doméstica, cuidadora de 
idosos, tenho referências. F: 99149-
9628.

Procuro serviço em tambo de leite, 
chiqueirão, granja, chácara. F: 99192-
4424.

Disponibilizo-me para serviços ge-
rais, integral ou meio turno. Tenho 
referências. F: 99177-8653.

Procuro emprego, serviços gerais. F: 
99193-0165.

Procuro emprego como babá. Com 
experiência. F: 99177-8653

Casal c/ experiência procura trabalho 
em tampo de leite p/ Tapera e região. 
F: 99120-8002.

Procuro emprego em tambo de leite 
ou em lavouras de Tapera. F: 99126-
8600.

Procuro trabalho como acompanhan-
te de pessoa idosa ou como diarista 
em Tapera. F: 99224-1841 c/ Lenir.

Procuro serviço em lavoura, chácara 
ou granja em Tapera e região. Experi-
ência com tratores e demais maquiná-
rios. F: 99153-8630 c/ Valdir.
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Fabiane procura trabalho como diaris-
ta ou em faxinas em turno integral, em 
Ibirubá. F: 99180-2623.

Procuro colocação como babá, do-
méstica ou diarista em Ibirubá no 
turno da tarde, tenho referências. F: 
99159-3480.

Procuro serviço como cuidadora de 
idosos à noite, em Ibirubá, de segun-
da a sexta. Tenho experiência. Fone 
99124-0833.

Empresa de ônibus Helios oferece 
emprego para motorista. Tratar com 
Ricardo pelo 98152-5657.

Procuro serviço como auxiliar de co-
zinha, restaurante, babá, doméstica, 
limpeza em geral. F: 99250-8456.

Ofereço-me p/ cuidar de pessoas ido-
sas, qualquer horário ou no hospital, 
de pref. em Ibirubá. Tenho referên-
cias. F: 99101-4869.

Procuro emprego como doméstica, 3x 
p/ semana, dia inteiro ou como cuida-
dora de crianças e idosos em Tapera. 
F: 99161-9093.

Procuro emprego como diarista para 
faxinas ou como cuidadora de idosos/
Tapera. F: 91188-0358.

Procuro emprego como empregada 

doméstica ou diarista. Fone 99167-
1649.

Procuro trabalho como faxineira, 
pode ser faxina diária ou serviço fixo. 
F: 99118-3113 c/ Andréia. 

Procuro serviço para cuidar de ido-
sos, moro no interior de Arroio Gran-
de Ibirubá. F: 99115-8106 ou contato 
via Facebook, com Claudete Horst 
Kloh. 

Homem procura trabalho como frentis-
ta, lubrificador ou em lavador de carros, 
em Tapera e região. F: 99100-5527.

Procuro trabalho como acompanhan-
te de pessoa idosa, que não esteja 
acamada/Tapera. F: 99182-7228 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.

Faço fretes com o caminhão baú. F: 
3324-1029 ou 99186-8524 c/ Gilson 
Hetzel.

Cooperativa Tritícola 
Taperense Ltda.- Cotrisoja

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

O Conselho de Administração da Cooperativa Tritícola Taperense Ltda.- Cotrisoja, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio 
Grande do Sul sob o número 43400000437, CNPJ número 97.663.728/0001-35, com sede à Avenida XV de Novembro, 227, no Município 
de Tapera/RS, CEP 99490-000, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 17 e 35 letra “e” do Estatuto Social, convoca os asso-
ciados, que nesta data somam 3.116 (três mil cento e dezesseis), para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de fevereiro 
de 2018 (vinte e sete dias  do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito), nas dependências da Associação dos Funcionários da Cotrisoja 
-Afuco, situada à Rua Joaquim Fernandes do Pillar, s/nº, nesta cidade de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul, em primeira convocação 
às 12:00h (doze horas), com a presença de dois terços do número de associados em condições de votar, em segunda convocação às 
13:00 h (treze horas), com a presença de metade  mais um dos associados e, em terceira e última convocação às 14:00h (quatorze horas 
), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Relatório e Prestação de Contas dos órgãos de administração, do período de 01/01/2017 a 31/12/2017, compreendendo:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço;

c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Parecer da Auditoria Independente.

2) Destinação das sobras apuradas no exercício do período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

3) Ratif icação dos atos do Conselho de Administração do período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

4) Autorização ao Conselho de Administração para adquirir, alienar, vender, gravar, dar em garantia bens móveis e imóveis, bem 
como tomar crédito junto às instituições f inanceiras, para o período de 01/03/2018 a 28/02/2019.

5) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o período de 01/03/2018 a 28/02/2021.

6) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o período de 01/03/2018 a 28/02/2019.

7) Fixação do valor dos honorários do Presidente e Vice-Presidente do conselho de Administração e cédula de presença dos mem-
bros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Tapera/RS, 3 de fevereiro de 2018.

ADRIANO JOSÉ BORGHETTI

Presidente do Conselho de Administração

CPF 002.255.720-28

Avisos de Edital de Licitações

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Tapera

Tomada de Preços nº 004/2017
O Prefeito do Município de Tapera, no uso de suas atribuições le-

gais, torna público que encontra-se aberta a licitação, na modalidade de 
Tomada de Preços, tendo por objeto a Reforma do Telhado do Corpo de 
Bombeiros de Tapera e Cobertura do Pátio da Escola Pres. Costa e Sil-
va, com abertura das propostas no dia 06 de fevereiro de 2018, às 8:00 
horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone n° 
54-3385-3300, pelo e-mail licitacoes@tapera.rs.gov.br ou pelo site www.
tapera.rs.gov.br.

Pregão Presencial nº 004/2018
O MUNICIPIO DE TAPERA, sito à Av. Pres. Tancredo Neves, nº 

965, torna público o Pregão Presencial, tendo por objeto a Aquisição de 
peças e acessórios para Retro Escavadeira Randon RK 406 B do Muni-
cípio de Tapera regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e pela Lei Federal nº 
10.520/2002 e legislação pertinente. Receberá os envelopes contendo a 
documentação e as propostas, até as 8 horas do dia 19 de fevereiro de 
2018, no Setor de Licitações, quando será dado início ao Pregão em ato 
público. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone n° 
54-3385-3300, pelo e-mail licitacoes@tapera.rs.gov.br ou pelo site www.
tapera.rs.gov.br.

Pregão Presencial SRP nº 005/2018
O MUNICIPIO DE TAPERA, sito à Av. Pres. Tancredo Neves, nº 965, 

torna público o Pregão Presencial, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

tendo por objeto a Aquisição de equipamentos e acessórios de informáti-
ca para suprir a necessidades das Secretarias Municipais, regido pela Lei 
Federal nº. 8.666/93 e pela Lei Federal nº 10.520/2002 e legislação perti-
nente. Receberá os envelopes contendo a documentação e as propostas, 
até as 8 horas do dia 21 de fevereiro de 2018, no Setor de Licitações, 
quando será dado início ao Pregão em ato público. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone n° 54-3385-3300, pelo e-mail 
licitacoes@tapera.rs.gov.br ou pelo site www.tapera.rs.gov.br.

Pregão Presencial SRP nº 006/2018
O MUNICIPIO DE TAPERA, sito à Av. Pres. Tancredo Neves, nº 

965, torna público o Pregão Presencial, SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS tendo por objeto a contratação de empresa para Prestação 
de Serviços gráficos para suprir a necessidades das Secretarias Mu-
nicipais de Tapera, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e pela Lei Fe-
deral nº 10.520/2002 e legislação pertinente. Receberá os envelopes 
contendo a documentação e as propostas, até as 8 horas do dia 23 
de fevereiro de 2018, no Setor de Licitações, quando será dado início 
ao Pregão em ato público. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone n° 54-3385-3300, pelo e-mail licitacoes@tapera.
rs.gov.br ou pelo site www.tapera.rs.gov.br.

Tapera RS, 31 de janeiro de 2018.
JORGE LUIZ DE QUADROS
Vice-prefeito em exercício

A Coprel e a Triway Internet e Telefonia, 
estão contratando LEITURISTA, AUXILIAR 
DE ELETRICISTA e TÉCNICO DE CAMPO 
TRIWAY e TÉCNICO ADMINISTRADOR 
DE REDES TRIWAY para o município de Ibirubá.

Para as vagas de LEITURISTA e AUXILIAR 
DE ELETRICISTA, os requisitos são:
- Residir no município em Ibirubá
- Ensino Médio completo (2º grau)
- Carteira de Habilitação: categoria A / B

Para as vagas de TÉCNICO DE CAMPO, 
é necessário ter:
- Ensino Médio completo
- Desejável formação técnica em uma destas áreas: Informática, Ele-
trônica ou Sistemas de Internet ou curso em andamento em Ciências da 
Computação.
- Carteira de Habilitação Categoria B

Para a Vaga de TÉCNICO ADMINISTRADOR 
DE REDES, os requisitos são:
- Ensino superior em ciências da computação ou sistemas de informa-
ção (pode ser cursando)
- Conhecimento em:
- Sistemas de segurança (fi rewall);
-  Sistemas de virtualização (virtualizadores e storages);
-  Sistemas de internet (Protocolos TCP/IP);
-  Sistemas de roteamento (BGP, iBGP, OSPF, MSTP);
- Linguagem de programação;
- Linux;
- Carteira de Habilitação: categoria B

 As pessoas interessadas devem comparecer com seus documentos 
pessoais e uma foto 3X4 na seleção presencial, dia 20 de Fevereiro, às 
8h30min, na TH Inovação - Rua General Osório, 4.054 - junto à UNOPAR

Informações contatar a TH Inovação, pelo fone (54) 
3324 8413. Ou acesse coprel.com.br  ou triway.net.br.

Aviso de Dispensa de Licitação

No uso de atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Jorge Luiz de Quadros, Vice-Prefeito em exercício do 
Município de Tapera - RS, torna público a Dispensa de Licitação nº 205/2018, com base nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, referente compra de peças para reparos no Ônibus Escolar placa IUN 4043, com a Empresa Mecânica Pompéia Ltda.

Gabinete do Prefeito, 2 de fevereiro de 2018.
JORGE LUIZ DE QUADROS
Vice-Prefeito em exercício
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Data:

20 de fevereiro 

de 2018, às 10h

06 de março de 2018, às 10h

Local: Fórum de Tapera RS

ROGERIO BRONZATTO, leiloeiro oficial devi-
damente autorizado pela Exma. Juíza de Direito 
da Vara Cível de TAPERA/RS, venderá em leilão 
os seguintes bens:

ITEM 01 - Fração de terras rurais de 4,5980 hect, sem 
benfeitorias. Confrontações: Nascente, com terras de Willibal-
do Koehler; Poente, com terras de Adazir e Ivo Zanatta Bor-
ghetti. Matr. 2511 do CRI local. Avaliação: 650 sacas de soja o 
hect, preço do dia. (COOP. TRIT. TAPERENSE LTDA X JOAO J. 
KOHLER, CLAIDE S. KOEHLER)PC: 136/1.09.0000851-9.

Ficam as partes, seus cônjuges, se casados forem e credor 
hipotecário, intimados pelo presente edital, para todos os atos 
aqui mencionados, caso encontram-se em lugar incerto e não 
sabido ou não venham a ser localizados pelo Sr. Of. De Justiça. 
E que se o bem não alcançar o lanço superior à importância da 
avaliação, seguir-se-á, em dia e hora já mencionado acima, a 
sua alienação, pelo maior lanço. Que, em caso de adjudicação 
posterior ao leilão, conforme entendimento do STJ, f ica o ad-
judicante obrigado a indenizar o leiloeiro, em 5% do valor da 
adjudicação corrigido. Venda em segunda data com desconto 
de 50%, salvo determinação diversa, conforme o novo CPC. 
Comissão do leiloeiro 10% sobre o valor da arrematação ou 
percentual arbitrado. Informações e condições de parcelamento 
para imóveis pelos fones (55) 3333 4458, 99116-0800. Visite 
www.bronzattoleiloes.com.

Tapera (rs), 13 de novembro de 2017.
ROGERIO BRONZATTO - Leiloeiro Oficial

MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA 
Juiz de Direito

Edital de Leilão/Praça 
e Intimação

Edital Leilão/Praça e Intimação

Data:
20 de fevereiro de 2018, às 11h
06 de março de 2018, às 11h
Local: Fórum de Ibirubá RS

ROGÉRIO BRONZATTO, Leiloeiro Oficial devi-
damente autorizado pelo Exmo. Juiz de Direito da 
Vara Judicial de IBIRUBÁ/RS, venderá em leilão 
os seguintes bens:

ITEM 01 - Veículo FORD/ECOSPORT KLS 2.0L, ano/mo-
delo 2006/2007, placa ISJ 9900, prata, gasolina, chassi 9BF-
ZE12F478827601, renavam 916605329. R$24.152,00. B)50% de 
uma fração de terras de cultura, com área de 10 hects, somente 
5 hects da referida área, situada na Linha Jacuí Mirim,  con-
frontando: norte, com terras de Carlito Sand; sul, com terras 
de Hélio Klesner; leste, com área de Carlito Sand;  oeste, com 
a estrada municipal que liga à RS 223, à Barragem do Passo 
Real. Matr. 18.268 do CRI local. Avaliação: 900 sacas de soja 
por hectare ao preço do dia. (JANDIR ROQUE SCHNEIDER X 
CARLITO SAND, JAIR SAND) PC: 105/1.16.0001325-3.

Ficam as partes, seus cônjuges (se casados forem) e cre-
dor hipotecário, intimado pelo presente edital, para todos os 
atos aqui mencionados, caso encontrem-se em lugar incerto ou 
não sabido ou não venham a ser localizados pelo Of. Justiça. 
Que se o bem não alcançar o lanço superior importância da 
avaliação, seguir-se-á em dia hora já mencionado acima, sua 
alienação, pelo maior lanço. Que em caso de adjudicação pos-
terior ao leilão, conforme entendimento do STJ f ica o adjudican-
te obrigado a indenizar o leiloeiro, em 5% do valor da adjudica-
ção corrigido. Venda em segunda data com desconto de 50%, 
salvo determinação diversa, conforme o novo CPC. Comissão 
do leiloeiro 10% sobre o valor da arrematação ou percentual 
arbitrado. Informações e condições de parcelamento pelos te-
lefones (55) 3333-4458 ou (55) 99116-0800. Edital na íntegra 
www.bronzattoleiloes.com.

Ibirubá RS, 8 de novembro de 2017.
ROGÉRIO BRONZATTO - Leiloeiro Oficial

RALPH MORAES LANGANKE - Juiz de Direito

Proclamas de Quinze 
de Novembro

Edital de Casamento

Liliana Stadtlober Corrêa, Oficial dos serviços 
Notariais e de Registros de Quinze de Novembro, 
Comarca de Ibirubá RS, faz saber que pretendem 
casar:

HENRIQUE GUILHERME SCHEFFLER RU-
PPENTHAL e TANIA ELÍS RANNOW, naturais deste 
Estado, solteiros, agricultores, residentes domiciliados neste 
município de Quinze de Novembro RS.

Quem souber de algum impedimento, 

acuse-o na forma da Lei.

Quinze de Novembro RS, 1º de fevereiro de 2018.

Liliana Stadtlober Corrêa - Oficial

“Vou para o Pai, mas não esquecerei 
aqueles a quem amei na terra”. 

“Combati o bom combate, terminei a minha 
carreira, guardei a fé. desde já, me está reser-
vada a coroa da justiça que me dará o Senhor, 
justo juiz naquele dia; e não somente a mim, 
mas a todos que tiverem esperado com amor 

a sua aparição” ( 2 Tm 4,7).

C
om essa profissão de fé de Paulo, a nossa mãe fez sua en-
trega no dia da grande Festa de São Paulo (25 de janeiro). 
Deus escolhe para levar junto de Si as pessoas justas, ho-

nestas e comprometidas com o Seu Projeto. Por isso chamou MARIA 
ANNA SCHNEIDER para estar definitivamente com Ele.

A Família Schneider: Irmã Maria Noemia e Nelsi Schneider, Wele-
da e Mario Braganholo, Renati e Armando Rebelato, Darci Schneider e 
Nelita (in memória) Marlene e Vilson Pazzinatto, Maria Inez e Hercílio 
Cossul, netos e bisnetos vêm, de todo coração, agradecer a todos que 
marcaram a vida de nossa querida mãe, sogra avó, bisavó e amiga MA-
RIA ANNA SCHNEIDER.

Nossa gratidão a todas as pessoas que se fizeram presentes du-
rante a vida de nossa mãe Maria Anna; de modo particular neste longo 
tempo de enfermidade e busca de mais vida, de dor e separação, de 
certezas e vitórias.

Nosso reconhecimento a todos os médicos de Passo Fundo, em 
especial os de nossa cidade, mas de um modo muito terno e afetuoso 
nossa gratidão a incansável, perseverante e amiga Dra. Miriam Rebela-
to pela sua dedicação e esforço, buscando sempre proporcionar melhor 
qualidade de vida a mãe Maria Anna e ao pai Edgar. 

Um agradecimento carinhoso à dedicada e amiga enfermeira Ruth, 
que sempre esteve à disposição e com seu carinho e profissionalismo 
atendeu a mãe em nossa casa.

Somos eternamente gratas às cuidadoras, nossa mana Nelsi, que 
esteve sempre ao lado dos pais. Sua presença nos últimos 18 anos foi 
fundamental para que tivessem todos os cuidados e proteção. Também 
nosso agradecimento às demais cuidadoras, em especial à sobrinha 
Margarete pelo cuidado e amor dedicado a mãe nos últimos anos.

Nossa profunda gratidão à Irmã Noemia, que hoje também faz par-
te da Família Religiosa das Irmãs de Notre Dame, sendo a filha mais 
velha do casal, além de ajudar cuidar dos pais Maria e Edgar, ficou com 
a enorme responsabilidade sendo a procuradora da Família para repre-
sentar e coordenar todas as necessidades dos pais durante vários anos.

Obrigado ao Hospital Annes Dias, seja o pessoal da recepção, 
enfermeiras, funcionários da cozinha e da limpeza... todos foram extre-
mante amáveis e sempre prontos a ajudar.

Nosso obrigado a todas as Irmãs de Notre Dame, que em grande 
número marcaram presença, pelas visitas, solidariedade e ajuda, de 
modo particular nos últimos anos.

Nossa gratidão aos Padres Redentoristas, à Diocese de Cruz Alta: 
o nosso bispo D. Adelar, Dom Frederico, Dom Jacó. Obrigado aos os 
padres: Flávio, Bernardo, Luiz, Marcos, Tiago, Antônio, Cristiano e Eli-
seu, bem tantos outros que marcaram e apoiaram nossos pais e toda 

Agradecimento da Família Schneider

MARIA ANNA SCHNEIDER

a família. Um agradecimento bem especial aos Padres Miguel Rosati, 
Aldecir Corasa, Silveste Ottoneli e pessoas das paróquias da Diocese 
de Cruz Alta; pela presença amiga, pelas celebrações e apoio a famí-
lia. Obrigada também pela Equipe de Animação Vocacional e pessoas 
da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes pela presença, força e flores 
ofertadas. Gratidão ao Eloy, Natalícia e Helena pela celebração e o 
canto. Obrigada às Ministras da Eucaristia Teresinha Camargo e Inelve 
Henghes.

Nossa gratidão a todas as Comunidades da Paróquia que marca-
ram presença neste momento tão difícil, em especial às comunidades 
de Santo Antônio do Bom Retiro, Três Reis de Alfredo Brenner pela 
presença, apoio e convivência com a mãe durante 56 anos vividos nes-
tas comunidades. Obrigado de coração a Noemia e Wilson Floss pela 
amizade, apoio e solidariedade.

Nosso reconhecimento a todos os vizinhos, seja de Alfredo Bren-
ner ou de Ibirubá. De modo muito carinhoso, ao Antônio Bólico e espo-
sa; Neila e Edemar Pergch, Lirio e família, Ulises e Tina Wogt; Suri e 
família; Teresinha, Chico e família; Vera e Egon; Pedro e família; Her-
meto, Elza e Maria e toda a Família Silveira.

Obrigado à Funerária Konrad, à Rádio Ibirubá pela comunicação, 
a todos os parentes que de perto e longe foram solidários e às pessoas 
que se fizeram presente neste momento duro da separação e entrega.

Enfim, a todos, que de uma forma ou de outra foram uma presença 
amiga e solidária, pela convivência e ajuda durante os 89 anos de vida 
de nossa querida mãe MARIA ANNA.

Que o Bom Deus nos conserve firmes e corajosos 
em nossa fé! Na certeza e busca de mais vida e frater-
nidade.

A TODOS, NOSSA PRECE E ETERNA 
GRATIDÃO, DA FAMÍLIA SCHNEIDER. 

A Família convida para Missa de 7º Dia a ser ce-
lebrada neste sábado, 3 de fevereiro, às 18h, e no 

domingo, dia 4, às 8h30min, na Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes, em Ibirubá.

Proclamas de Tapera
Juízo de Casamento
Edital nº 3.325

LUIZ EDUARDO RIVA NICOLINI, Oficial Desig-
nado do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Município e Comarca de Tapera/RS, faz saber que 
pretendem casar-se:

TIAGO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Tapera 
(RS), solteiro, assistente de logística, residente e domiciliado 
à Rua Tolentina Campos, nº 323, Bairro Elisa, nesta cidade de 
Tapera (RS), e ALINE DA SILVA, brasileira, natural de Es-
pumoso (RS), divorciada, professora, residente e domiciliada à 
Rua Tolentina Campos, nº 337, Bairro Elisa, nesta cidade de 
Tapera (RS).

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

Tapera/RS, 29 de janeiro de 2018.
Luiz Eduardo Riva Nicolini

Designado do Registro Civil
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Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

Processo Seletivo Simplificado 
PSS 01/2018 – Edital 01/2018

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de Quinze de No-
vembro, RS, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de 
Processo Seletivo Simplificado regido pelas normas estabelecidas neste 
Edital e no Decreto nº 2.073/2010 de 28 de outubro de 2010, visando a 
contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções 
de Médico Clínico Geral (20 horas) no total de 01 (uma) vaga, junto ao De-
partamento Municipal de Saúde. As inscrições serão aceitas no período de 
05 a 07 de  e cópia detalhada do edital poderá ser obtido na sede Prefei-
tura Municipal de Quinze de Novembro, RS, solicitados pelo e-mail rhxv@
pm15nov.rs.gov.br além de estar disponível junto ao site municipal www.
quinzedenovembro.rs.gov.br

Quinze de Novembro, RS, 31 de janeiro de 2018.
GUSTAVO PEUKERT STOLTE

Prefeito Municipal

Concurso Público para Provimento 
de Cargos - Extrato Edital de 
Concurso nsº 041/2018 

Prefeitura de Quinze de Novembro/RS torna pública a convocação dos se-
guintes candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2014 e nomeados:

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS ÁREA II – 
MATEMÁTICA

Prazo para posse: 10 (dez) dias a partir de 05 de fevereiro. Prazo para 
exercício: 05 (cinco) dias a partir da posse. O Edital na íntegra está divulga-
do no Quadro de Publicações Oficiais do Município, 

Quinze de Novembro, RS, 02 de fevereiro de 2018.
PAULO ADALBERTO PRANTE 

Prefeito Municipal em exercício

ERRATA Concurso Público 
para Provimento de Cargos
Publicação do dia 27/01/2018.

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, no uso de suas atribui-
ções, publica ERRATA, aos editais de convocação de candidatos aprova-
dos no Concurso Público nº 001/2015 e nomeados, para fazer constar que: 

ONDE SE LÊ: Extrato Edital de Concurso nsº 041/2018 e 042/2018
LEIA-SE: Extrato Edital de Concurso nsº 020/2018 e 021/2018
O Edital na íntegra está divulgado no Quadro de Publicações Oficiais 

do Município e junto ao site: www.quinzedenovembro.rs.gov.br.

Nome Classificação

VERANICE LAMB BUDKE KRUG 5º LUGAR

JULIA WILKE SPIELMANN 6º LUGAR

Extrato de Licitação

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS, 
torna pública, a realização do seguinte processo licitató-
rio: 

Pregão Presencial – PP 04/2018 – Aquisição mediante Re-
gistro de Preços para Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não 
perecíveis para Merenda Escolar. Abertura: 15/02/2018, às 09:00h.

Maiores informações e vias completas, poderão ser obtidas junto a 
Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, com endereço na Rua 
Gonçalves Dias, nº 875, pelo fone/fax (54) 3322-1500, pelo site www.quin-
zedenovembro.rs.gov.br ou pelo e-mail planejamento@pm15nov.rs.gov.br.

Extratos de Contratos

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, 
torna público que celebrou os seguintes termos de con-
tratos:

PREGÃO PRESENCIAL PP 44/2017 – Objeto: Forneci-
mento de combustíveis para a frota municipal, com entrega parce-
lada.

CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS
CONTRATADO: ABASTECEDORA GRAL LTDA.
Valor total de R$ 207.210,00 (duzentos e sete mil e duzentos e 

dez reais). 

EXTRATOS DE CONTRATOS
Inexigibilidade de Licitação IL 01/2018 – Objeto: Contratação de ser-

viços de diagnóstico em laboratório clinico aos usuários do Sistema Único 
de Saúde.

CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS
CONTRATADO: LABORATÓRIO BIOMAG LTDA

EXTRATOS DE ADITIVO 
DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, torna público que 
celebrou os seguintes termos aditivos aos contratos:

2º Aditivo – CONTRATO “A” IL Nº 01/2016 – LETÍCIA MARANGON 
- ME – Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços técnico
-profissionais especializados na área de fisioterapia.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses – até 18 de abril de 2018.
2º Aditivo – CONTRATO “B” IL Nº 01/2016 – PATRICK BOUFLEUR 

STOFFEL - ME – Prorrogação do prazo do contrato de prestação de servi-
ços técnico-profissionais especializados na área de fisioterapia.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses – até 18 de abril de 2018.
2º Aditivo – CONTRATO “C” IL Nº 01/2016 – TATIANE KONRAD RU-

CKERT - ME – Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços 
técnico-profissionais especializados na área de fisioterapia.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses – até 18 de abril de 2018.

Extratos de Ata de Registro de Preços

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, torna público que 
celebrou os seguintes Processos Licitatórios para Registro de Preços:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 01/2018 – Objeto: Registro de Pre-
ços por meio de Pregão Presencial tendo por fim a aquisição futura de fraldas 
geriátricas e infantis, para atender as necessidades do Dep. Mun. de Saúde.

EMPRESA: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA, com sede na Av. 21 de abril, 515, em Barão de Cotegipe, 
RS, inscrita no CNPJ sob o n° 13.229.567/0001-86, neste ato representada 
por Milton João Dalmuth, residente  na cidade de Erechim,RS  portador da 
Carteira de Identidade n° .8039687028 CIC n° 638.004.460-49;

Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, con-
tados à partir de sua assinatura em 22.01.2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 50/2017 – Objeto: Registro de 
Preços por meio de Pregão Presencial tendo por fim a aquisição futura de 
Materiais de expediente para os Departamentos Municipais.

EMPRESAS:
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS, com sede na Rua Vicente 

Basso, 765,  em Tapera, RS, inscrita no CNPJ sob o n° 19.885.795/0001-90, 
neste ato representada pelo Sr. Luis Renato dos Santos, residente na Rua 
Vicente Basso, 765, Bairro Progresso, Tapera, RS, portador da Carteira de 
Identidade n° 7034636063, CPF n° 442.558.610-72;

PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP, com sede na Rua Antonio 
Ribeiro, 68, Bairro Santo Antônio,, Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ sob o 
n°  08.863.707/0001-33, neste ato representada por Iran Santos Martinez, 
residente em Av. Teotonio Vilela, 567,  Gravataí, RS, portador da Carteira 
de Identidade n° 7069408396, CPF n° 005.640.040-30;

S. SCHNEIDER - EPP, com sede na  Av. Cel. Marcos José de Leão, 
583, Feliz,RS,  inscrita no CNPJ sob o n° 28.629.492/0001-06, neste ato 
representada por Nathan Torres Luize, residente na Av. dos Jesuítas, 
115, São Miguel das Missões, RS, portador da Carteira de Identidade n° 
6109083383, CPF n° 010.338.890-75;

Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, con-
tados à partir de sua assinatura em 15.01.2018.

Extrato de Termo de Colaboração

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS, torna 
pública a formalização dos seguintes TERMOS DE COLABORAÇÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017
ENTE PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO, 

RS, representada por seu Prefeito Municipal GUSTAVO PEUKERT STOLTE
ASSOCIAÇÃO: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHOS QUERÊNCIA 

DO SUL, representada por seu Presidente FABIO MARCON
CNPJ.MF 01.160.284/0001-46
OBJETO: A implementação do Projeto denominado “CULTIVANDO AS 

TRADIÇÕES GAÚCHAS”.
VALOR: R$ 8.000,00(OITO MIL REAIS)
Data de Assinatura: 11 de janeiro de 2018.
Início da Vigência: 11 de janeiro de 2018.
Prazo de Vigência: 11 (onze) meses contados da Assinatura

Quinze de Novembro RS, 29 de janeiro de 2018.
GUSTAVO PEUKERT STOLTE – Prefeito Municipal

Homenagem e Convite para Culto
2º Ano de Falecimento de 

OLIVIO STÖHLIRCK
  12/04/1930
   30/01/2016

“O justo viverá 
pela fé”

Há dois anos você partiu 
e nos deixou muita saudade. 
O que nos conforma são as 
suas lindas lembranças, o 
seu modo simples e justo de 
viver. Saudosas lembranças 
de todos os seus familiares!

Os familiares de 
OLIVIO STÖHLIRCK 
convidam para o cul-
to do 2º ano de faleci-
mento, a realizar-se neste domingo, dia 4 de feve-
reiro, às 9h30min na Igreja Evangélica de Arroio 
Grande/Selbach.

   

Proclamas de Quinze 
de Novembro

Edital de Casamento
Liliana Stadtlober Corrêa, Oficial dos servi-

ços Notariais e de Registros de Quinze de No-
vembro, Comarca de Ibirubá RS, faz saber que 
pretendem casar:

HENRIQUE GUILHERME SCHEFFLER RU-
PPENTHAL e TANIA ELÍS RANNOW, naturais deste 
Estado, solteiros, agricultores, residentes domiciliados nes-
te município de Quinze de Novembro RS.

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

Quinze de Novembro RS, 
1º de fevereiro de 2018.

Liliana Stadtlober Corrêa - Oficial


