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Bastidores
Edis Elgarte
ediselgarte@jornalaplateia.com         
WhatsApp (55) 84296522

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N. º 056/2017
ELETRÔNICO
OBJETO:  Registro de Preços para contratação de La-
boratório credenciado para análise de água tratada para 
determinação dos parâmetros adicionais constantes da 
Portaria RS/SES Nº 320/2014, e Análise de Efl uentes 
para Atendimento á Licença de Operação da Estação de 
Tratamento de Esgoto IMHOFF.
DATA DA ABERTURA:  19/12/2017
HORA: 09 horas (horário de Brasília/DF)
LOCAL: no sítio www.comprasnet.gov.br
UASG: 925282 – Departamento de Água e Esgotos de 
Santana do Livramento/RS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da data da 
divulgação do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br
Cópia do respectivo Edital poderá ser adquirido no lo-
cal, por fax, pelo site: www.comprasnet.gov.br ou ainda 
solicitado através do e-mail: dae.licitacao@terra.com.
br.   Maiores informações pelo fone/Fax (55)3967-1309, 
e ainda pelo fax do Setor de Licitações e do pregoeiro 
(55) 3244-2079.

Sant’Ana do Livramento, 29 de novembro de 2017.
Tiago Batista de los Santos

Chefe da Seção de Licitações

SOCIEDADE ITALO BRASILEIRA
ANITA E JOSE GARIBALDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
No uso das atribuições que me são conferidas pelo 
Estatuto, convoco os senhores associados para 
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, dia 4 
de dezembro de 2017, em nossa sede social sita 
à Rua Rivadávia Corrêa, 113, para deliberarem da 
seguinte:
ORDEM DO DIA
1º-Tomar as contas dos administradores da socie-
dade.
A PRIMEIRA CHAMADA ocorrerá às 9hs (nove ho-
ras), com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos associados. 
A SEGUNDA CHAMADA dar-se-á às 10hs (dez 
horas), com a presença mínima de 1/4 (um quarto) 
dos associados e, a TERCEIRA E ÚLTIMA CHA-
MADA, às 11hs (onze horas) com a presença de 
qualquer número de associados.
Obs: Os documentos que dispõe o Art.26, parágra-
fos 1º, 2º, 3º e 4º do Estatuto Social, encontram-se 
à disposição dos Associados na secretaria da so-
ciedade, de segundas as sextas- feiras das 14:00 
as 18:00 horas.
Nº de associados aptos a deliberarem: 157- (cento 
e cinqüenta e sete)

Santana do Livramento, 19 de novembro de 2017.
HELDER SILVERIO DE BRITO

Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

OBJETO: Contratação de empresa para for-
necimento de materiais de expediente, novos 

e sem uso, para esta casa Legislativa, visando atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Sant’Ana do Livra-
mento.
A PREGOEIRA OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através do 
Decreto Legislativo nº 3674/2017, e observadas as disposi-
ções da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, leis 
municipais e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, 
R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 009/2017, que objetiva Contratação de em-
presa para fornecimento de materiais de expediente, novos 
e sem uso, para esta casa Legislativa, visando atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Sant’Ana do Livra-
mento; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, aos itens: 02, 03, 04, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 
50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 79, 80, 82, 83 para a Empresa   P.Q. Comér-
cio e Assistência Técnica de Copiadoras Ltda ME, CNPJ 
nº 92.270.834/0001-35. Valor da proposta: R$ 13.671,26 
(treze mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis 
centavos) e para os itens 01, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
54, 55, 57, 58, 61, 64, 68, 69, 70, 78, 81 para a Empresa   
Milrau Comércio de Artigos Pedagógicos Ltda, CNPJ nº 
02.459.406/0001-62. Valor da proposta: R$ 27.701,32 (vin-
te e sete mil, setecentos e um reais e trinta e dois centavos).

Sant’Ana do Livramento/RS, 01 de dezembro de 2017.
Carolina Allende Torres

Pregoeira Ofi cial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

A Presidente em exercício do Poder Legis-
lativo de Sant’Ana do Livramento, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais e conforme o que 
consta no Processo Licitatório nº 022/2017. 
RESOLVE:
HOMOLOGAR a decisão da Pregoeira Carolina Allende 
Torres, referente Pregão Presencial n° 009/2017 para 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
de expediente, novos e sem uso, para esta casa Legisla-
tiva, visando atender as necessidades da Câmara Munici-
pal de Sant’Ana do Livramento; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, aos itens: 02, 
03, 04, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 62, 
63, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83 para a 
Empresa   P.Q. Comércio e Assistência Técnica de Copia-
doras Ltda ME, CNPJ nº 92.270.834/0001-35. Valor total 
da proposta: R$ 13.671,26 (treze mil, seiscentos e setenta 
e um reais e vinte e seis centavos) e para os itens 01, 05, 
06, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 35, 39, 
40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 68, 69, 70, 
78, 81 para a Empresa   Milrau Comércio de Artigos Peda-
gógicos Ltda, CNPJ nº 02.459.406/0001-62. Valor total da 
proposta: R$ 27.701,32 (vinte e sete mil, setecentos e um 
reais e trinta e dois centavos). Ciência aos interessados, 
observadas as prescrições legais pertinentes.
 Sant’Ana do Livramento/RS, 01 de dezembro de 2017.

Maria Helena Alves Duarte
Presidente do Poder Legislativo

A qualificação técnica tem sido uma das principais pautas da 
agenda política no País, na esteira da verdadeira queimação da 
imagem dos políticos em razão da generalização feita pela po-
pulação nos escândalos de corrupção. Mais e mais, é importante 
ajudar na separação do joio e do trigo. Esta semana, exatamente 
com esse propósito, vereadores de toda região se reuniram na 
Câmara de Vereadores de Itaqui em um seminário promovi-
do pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - Uvergs e 
pela União dos Legisladores da Fronteira Oeste - ULFRO, tendo 
como palestrantes, entre outros, o alegretense Lúcio do Prado, 
diretor da Cesa/RS, que abordou “Os Desafios da Governança 
Pública”. Destaque para o trabalho do presidente da Câmara, Igor 
Ardais, na organização do evento. Exatamente como ensina o pales-
trante Lúcio: a qualificação dos legisladores é muito importante não 
apenas para eles próprios, mas sim para toda a sociedade. 

Livramento terá uma semana de atividades voltadas à 
sensibilização e conscientização da comunidade para a im-
portância de ações concretas para combater as práticas de 
corrupção e mau uso dos recursos públicos. A Semana Muni-
cipal de Transparência e Combate à Corrupção, proposta e co-
ordenada pelo vereador Marco Monteiro, contará com pales-
tras na Câmara de Vereadores e divesas atividades em escolas 
das redes municipal, estadual e particular.

Mais um santanense a caminho do alto comando da BM. O 
tenente coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues Júnior, o Ma-
cielzinho, filho do ex-comandante geral da BM, o santanense, 
atual juiz da Justiça Militar, Cel. Antônio Carlos Maciel Rodri-
gues, acaba de completar, junto com outros 17 oficiais-alunos, 
o Curso de Especialização em Políticas e Gestão da Segurança 
Pública – CEPGSP/2017, que o habilita à promoção para o posto 
de Coronel da BM. Um orgulho para a família e para Livramen-
to. Macielzinho, oriundo da região da Moysés Vianna, mantém 
vínculos profundos, familiares e de amizade, com sua terra natal. 
Comemorou a conquista principalmente pela possibilidade de 
dividi-la com a família e com o Cel. Maciel, presente à soleni-
dade. Fizeram um registro junto com o ex-comandante Cel. 
José Dilamar Vieira da Luz e com o  Major Leandro da Luz, 
também pai e filho unidos ainda mais pela mesma carreira.

Semana de transparência
e combate à corrupção

De pai para � lho

Desafios da Governança

De pai para � lho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE SERVIÇOS DE PESSOAL.

O Prefeito de Sant’Ana do Livramento, no uso de 
suas atribuições legais, SOLICITA O COMPARE-
CIMENTO na Diretoria de Serviços de Pessoal da 
Prefeitura Municipal (rua Rivadávia Correa, nº 858), 
no prazo de dez (10) dias, no horário das 7h30min 
às 12h30min, a candidata abaixo relacionada, em 
virtude de ter sido aprovada no Concurso Publico 
nº 001/2015, observada rigorosamente a ordem de 
classifi cação, para apresentação da documenta-
ção exigida para provimento do respectivo cargo:
CARGO: MOTORISTA

Sant’Ana do Livramento,
01 de dezembro de 2017.  

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES    
Prefeito Municipal

FERNANDO GONÇALVES LINHARES
Secretário Municipal de Administração

MMP.

CLASSIFICAÇÃO NOME

72º lugar (8º lugar cota Afro) CARLOS VANDEIR RODRI-
GUES FERREIRA

Esporte
Começou a 7ª Copa Barão de Tênis no LTC

Finais serão realizadas neste domingo; ao todo nove cidades têm representantes no torneio
Com 100 inscritos, ini-

ciou nessa sexta-feira, às 
19h, no Livramento Tênis 
Clube a 7ª Copa Barão de 
Tênis. Nove cidades con-
tam com representantes, 
sendo elas: Sant’Ana do 
Livramento, Rosário do 
Sul, Bagé, Porto Alegre, 
Santa Maria, Quaraí, Dom 
Pedrito, Artigas e Tacua-
rembó.

No sábado, os jogos ini-
ciam a par tir das 9h se 
estendendo até às 22h. 
No domingo, acontecem 
as finais a partir das 10h. 
A entrada é franca para 
quem quiser prestigiar o 
evento, que é torneio ofi-
cial da Federação Gaúcha 
de Tênis, valendo pontos 
para o ranking gaúcho.

A Copa Barão está sendo 
disputada nas categorias 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª masculinas; 
sêniors acima de 35, 45 e 
55 anos; infanto-juvenil; e 
feminina.

Jon i A ra nda , org a n i-
zador e árbitro geral do 
torneio diz: “A expectativa 
é de bons jogos e uma boa 
presença de público, para 
fecharmos com chave de 
ouro o ano tenístico no 
Rio Grande do Sul e em 
Sant’Ana de Livramento”.

Fabrício Rodrigues da 
Rosa, do Barão Free-Shop, 
patrocinador da competi-
ção também fala das ex-
pectativas e vai além: “As 
expectativas com relação 
a esse tor neio de tênis 
são sempre as melhores. 

Trata-se de um torneio 
consolidado e firmado, já 
que encerra o calendário 
de torneios da Federação 
Gaúcha de Tênis e é es-

perado por centenas de 
tenistas de todo o Estado 
e de países como Uruguai 
e Argentina”.

Sobre o apoio à reali-

zação da Copa, af irma: 
“Fazemos isso como parte 
de nossa política de apoio 
e incentivo ao espor te 
e também por acreditar 

numa forma de vida mais 
saudável através da práti-
ca do esporte e como for-
ma de integrar pessoas de 
diversas regiões e países”.

Tenistas voltam às quadras do Livramento Tênis Clube para mais um torneio realizado em suas quadras (Foto: Marcel Neves/AP)

Marcel Neves - marcelneves@jornalaplateia.com

Kapap se a� rma nas artes 
marciais na Fronteira Lvto-Rivera

Arte marcial israelense 
de combate corpo a corpo 
e defesa pessoal, o Kapap 
vem ganhando força na 
Fronteira. Recentemente 
três alunos de Sant’Ana do 
Livramento estiveram em 
Porto Alegre para realiza-
ção de exame de Jiu-Jitsu 
– uma das especializações 
do Kapap – em Porto Alegre. 
Tudo sob a orientação do 
instrutor Azambuja, cer-
tificado para ser instrutor 
nível dois de Kapap.

Everton Róbson Azam-
buja, 41 anos, é represen-
tante oficial da Avi Nar-
dia Academia, de Israel. O 
instrutor é faixa preta de 
Karatê desde 2010, no estilo 
Shoto Kan.

Copa 
Marítimo
Neste domingo tem a 

Copa Marítimo no campo 
do Fluminense, no estádio 
Ary Rodrigues. Às 9h30, 
iniciam os enfrentamen-
tos entre a unidade do 
Marítimo de Livramento 
e a unidade do Marítimo 
de Santa Maria, primeiro 
com o jogo pela Sub-11 e 
depois com a partida pela 
Sub-9.

Instrutor Azambuja, de faixa azul (Foto: Divulgação/AP)


