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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 47/2017
PRESENCIAL – SRP 
OBJETO: Registro de preços para contratação de ser-
viços especializados de elétrica automotiva e mecâni-
ca pesada para veículos pertencentes ao DAE.
ABERTURA: 26/10/2017
HORA: 10 horas (horário de Brasília – DF)
LOCAL: Sala da Seção de Licitações do DAE.
Cópia do respectivo Edital poderá ser adquirida no lo-
cal, pelos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, 
dae.santanadolivramento.rs.gov.br, ou ainda solicitado 
através do e-mail: dae.licitacao@gmail.com.   Maiores 
informações pelo fone (55) 3967-1309, ou ainda pelo 
ou ainda 3242-4440, ramal 1309.

Sant’Ana do Livramento, 06 de outubro de 2017.
Tiago Batista de los Santos

Chefe da Seção de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 46/2017
ELETRÔNICO – SRP
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS para Fornecimen-
to de Produtos Químicos para Água e Esgoto.
ABERTURA: 27/10/2017
HORA: 09 horas (horário de Brasília – DF)
LOCAL: Sala da Seção de Licitações do DAE.
Cópia do respectivo Edital poderá ser adquirida no 
local, pelos sites www.comprasgovernamentais.gov.
br, http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br ou ainda 
solicitado através do e-mail: dae.licitacao@gmail.com.   
Maiores informações pelo fone (55) 3967-1309, ou ain-
da pelo ou ainda 3242-4440, ramal 1309.

Sant’Ana do Livramento, 09 de outubro de 2017.
Tiago Batista de los Santos

Chefe da Seção de Licitações

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PALÁCIO MOYSÉS VIANNA

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Serviços de Pessoal.
DECRETO Nº 311 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017.
Torna sem efeito o Decreto de Nomeação do Concurso Publi-
co nº 01/2015, por não aceitar posse no prazo legal.-
O Prefeito Municipal de Sant’Ana do Livramento, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 14, 
Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 2.620, de 27/04/1990 – 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE tornar sem efeito o Decreto de nomeação do Con-
curso Público nº 01/2015, que nomeou na ordem de classi-
ficação para os cargos do Quadro de cargos de provimento 
efetivo a seguir especificado, por ter assinado termo de desis-
tência de nomeação:

Sant’Ana do Livramento,  09 de  outubro   de    2017.
SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES

Prefeito Municipal
FERNANDO GONÇALVES LINHARES

Secretário Municipal de Administração
MMP.

Decreto nº Classificação Cargo Nome

300/2017 8º lugar Contador EDUARDO 
SPODE VEN-
TURINI

Geral
Matias Moura - matiasmoura@jornalaplateia.com

Na  m a n h ã 
d e s s a 
terça-fei-
r a  (10)  o 

Prefeito Mu nicipa l Ico 
Charopen e a vice Mari 
Machado rea l i za r a m a 
ent reg a de u m veíc u lo 
para a Secretaria Muni-
cipal de Agricultura. O 
automóvel foi conquista-
do pelo município graças 
ao trabalho do executivo 
em recuperar o status do 
SISBI – R S  , que hav ia 
sido perdido pela admi-
nistração passada, e foi 
rec uper ado no mês de 
agosto.

O prefeito comemorou 
a chegada do veículo que 
será usado pela equipe 
do Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) respon-
sável pela f isca lização 

do s  e s t a b ele c i me nto s 
que trabalham com pro-
dutos de origem animal. 
“O nosso governo con-
seguiu recuperar o SISBI 
que havia sido perdido. 
Hoje nós temos nov a -
mente a capacidade de 
indicar novas empresas 
para comercializar seus 
p r o du to s  p a r a  to do  o 
país. Esse foi um traba-
lho de vários meses que 
v a le u mu ito à p en a .  E 
a g or a  re c eb e mo s  e s te 
c a r ro  0 K m do g o ver -
no do estado, que será 
dest i nado ao t r aba l ho 
de fiscalização das nos-
sas agroindústrias. Nós 
estamos reequipando a 
nossa frota e, com cer-
teza, isso terá um ref lexo 
imediato em nosso tra-
balho” disse. 

Prefeito entrega veículo para atuar 
na fiscalização de agroindústrias 

Prefeito entregou ontem pela 
manhã ao secretário de agricultura 

o automóvel. Segundo, Carlos 
Reni Marinho o município conta 

hoje com 68 agroindústrias 
cadastradas em sua secretaria

Ico , Mari e Carlos Reni junto aos novos veículos da secretaria  
(Foto: Matias Moura/AP)

Prefeito realizando a vistoria no veículo juntamente com
a vice e o secretário (Foto: Matias Moura/AP)

Mari Machado desta-
c o u  a  i mp or t â n c i a  d a 
rec uper aç ão do stat u s 
SISBI, uma vez que assim 
as empresas sa nta nen-
ses poderão expandir os 
seus negócios ganhando 
cada vez mais mercado, 
gerando diretamente um 
aumento na suas vendas. 
“Essa recuperação só foi 
possível porque nós rees-
truturamos toda a nossa 
equipe técnica do nosso 
sistema de inspeção na 

secretaria de agricultu-
ra e agora conseguimos 
mais esta conquista para 
atender especificamente 
ao SISBI” ponderou.

Já  p a r a  o  s e c re t á r io 
Reni Marinho, o aumen-
to na frota irá possibili-
tar uma melhora signifi-
cativa no trabalho de sua 
sec re t a r ia .  “ Hoje,  nós 
temos 68 agroindústrias 
e mais os frigoríficos, e 
eles precisam ser f isca-
lizados e na verdade nós 

não tín ha mos veícu los 
para isso.

Recebemos agora este 
automóvel e com mais 4 
através de uma parceria 

com o INCR A irão ajudar 
t a m b é m  n a s  e s t r a d a s 
rurais e nas fiscalizações 
do SIM” encerrou.


