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A Elebrás Projetos S.A., torna público que recebeu da
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luiz Hoessler
(Fepam) a renovação da sua Licença de Operação nº
04408/2020 do Parque Eólico Tramandaí, com potência
instalada de 70 MW, pelo prazo de validade de 5 anos, no
município de Tramandaí - RS.

Porto Alegre - Brasil

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL ESPORTIVO
CLUBE DOS JANGADEIROS (Porto Alegre/RS)

PregãoEletrônico nº 02/2020 –Objeto: aquisição de MATERIAISESPORTIVOS conforme as características
e descrições informadas no Anexo I – Termo de Referência e Anexo I-A - Especificação Técnica , objeto do
Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017, disponibilizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, bem
como pelo Termo de Execução nº 13/2019, formalizado junto ao CBC.Abertura da sessão pública: 09h30min
(horário de Brasília) do dia 25/08/2020, no Sistema de compras eletrônicas BBMNET (www.bbmnetlicitacoes.
com.br). Maiores informações ou esclarecimentos assim como o download completo do Edital poderão
ser obtidos no site www.bbmnetlicitacoes.com.br; ou, ainda, no email: esportiva@jangadeiros.com.br.

Pedro Antônio Pereira Pesce
Comodoro

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/20 – OBJETO: Aquisição de medicamentos. ABERTURA:
26/08/20 ás 09:00 hs. nos termos disponíveis nos sites www.pmpf.rs.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br. TP Nº 03/20 – OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios, material para copa e cozinha e aparelhos e utensílios domésticosABERTURA:
01/09/2020 às 09:00hs, nos termos disponíveis no site www.pmpf.rs.gov.br. Demais
informações pelo e-mail licitacao02.hbcs@pmpf.rs.gov.br ou pelo fone (54) 3316.45.19
Passo Fundo, 12 de agosto de 2020. Róger Teixeira Borges - Diretor Geral.

MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2020. DATA,
HORA E LOCAL: Aos vinte e três (23) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020), às quinze e
trinta (15:30) horas, na sede da Empresa, sita a rua Marechal Floriano 1094, sala 01, em Caxias do Sul,
RS. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de quarenta e tres por cento (43%) do Capital Social com
direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos
em Assembleia Geral Ordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei, pelo Jornal do
Comércio e Diário Oficial do Estado do RS, em suas edições de 15, 16 e 17 de julho de 2020. Foi dispensada
a publicação dos avisos, em virtude de antecipação das publicações dos documentos da administração. As
Demonstrações Financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado do RS no dia 30 de abril de 2020
e no Jornal do Comercio na edição dos dias 30 de abril, 01, 02 e 03 de maio de 2020. Para compor a mesa
dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Sergio Bruno Cesa, na qualidade de Presidente da Assembleia
e Nestor José Cesa, como Secretário. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente
determinou que se procedesse a leitura da Ordem do Dia, conforme convocação, nos seguintes termos: a) To-
mar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) Outros
assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em exame e votação do item a) da Ordem
do Dia, tendo sido aprovadas as contas da Diretoria por unanimidade pelos presentes, após o exame das mes-
mas. No item b) da Ordem do Dia, ao lucro líquido do exercício foi dada a seguinte destinação: Para dividendos
a importância de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) distribuídos em 09 de janeiro de 2020 e R$
13.078,88 (treze mil, setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) do Lucro do Exercício findo em 31/12/2019,
transferido para Fundo de Reserva a Realizar. E para o ítem c) da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse
geral, como não houve manifestação dos presentes e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presenteAs-
sembleia Geral Ordinária. Na qualidade de Presidente determino seja a presente ata transcrita no competente
Livro deAtas dasAssembléias Gerais. FORMADAATA, aprovada por unanimidade de votos a lavratura da ata
sob a forma sumária. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pelo sr. Presidente
para o tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes, foi
aprovada. Sergio Bruno Cesa, Nestor José Cesa, Roger Fernando Canali, Luiz Alberto Canozzi Cesa, Denise
Dal Pont de Azevedo p/ Julia Dal Pont de Azevedo e p/Fundação Renato João Cesa, Fernando Dal Pont, Gio-
vane Cesa, Luciano Guilherme Cesa, Solange T. Cesa V de Freitas, Valter Francisco Perondi e Izabel Joana
Dal Pont. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente ATA é cópia fiel
da Original lavrada no Livro Próprio, e que são autenticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 23
de julho de 2020. MESA: Sergio Bruno Cesa - Presidente da Assembleia, Nestor José Cesa - Secretário da
Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº 4.864. Sergio Bruno Cesa - Presidente. Nestor
José Cesa - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o
nº 7278768 em 31/07/2020 da Empresa MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. Nire 43300018857 e pro-
tocolo 206032358 - 28/07/2020. Autenticação: F429B1E5A15735CE61B521EDB4151BDC8641300. Carlos
Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.
br/validacao e informe nº do protocolo 20/603.235-8 e o código de segurança OkxL Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 03/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CNPJ 87.819.306/0001-52
NIRE 43 3 0001885 7

COMERCIAL CESA S/A CNPJ 88.614.235/0001-14 - NIRE 43 3 0001455 0
ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2020. DATA,
HORA E LOCAL: Aos vinte e três (23) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020), as quinze (15)
horas, na sede da Empresa, sita a rua Marechal Floriano 1094, em Caxias do Sul, RS. PRESENÇAS: Acionistas
representando mais de trinta e nove por cento (39%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinatu-
ras constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária,
devidamente convocados na forma da lei, pelo Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do RS nas
edições de 15, 16 e 17 de julho de 2020. Foi dispensada a publicação dos avisos, em virtude de antecipação
das publicações dos documentos da administração. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Diário
Oficial do Estado do RS no dia 30 de abril de 2020 e no Jornal do Comércio na edição dos dias 30 de abril, 01,
02 e 03 de maio de 2020. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Sergio Bruno Cesa,
na qualidade de Presidente da Assembleia e Nestor José Cesa, como Secretário. Iniciando os trabalhos da As-
sembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ordem do Dia, conforme
convocação, nos seguintes termos: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, b) Deliberar sobre a destinação do Lucro
e distribuição de Dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em
exame e votação do item a) da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas as contas da Diretoria por unanimidade
pelos presentes, após o exame das mesmas. No item b) da Ordem do Dia, ao lucro líquido do exercício foi
dada a seguinte destinação: como Dividendos a importância de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), sendo R$ 1.000.000,00 (Hum milhão) já antecipados em 16 de outubro de 2019 e R$ 1.500.000,00
(Hum milhão e quinhentos mil reais) já pagos em 08 de abril de 2020; e como Reserva de Lucros a Realizar R$
1.592.530,87 (Hum milhão e quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos trinta reais e oitenta e sete centavos).
Finalmente, no item c) da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse geral; como não houve manifestação dos
presentes e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. Na qualidade de
Presidente, determino seja esta Ata transcrita no competente Livro de Atas das Assembleias Gerais. FORMA
DA ATA, aprovada por unanimidade de votos a lavratura da mesma sob a forma sumária. ENCERRAMENTO:
Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pelo Sr. Presidente para o tempo necessário a lavratura desta
Ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes foi aprovada. Sergio Bruno Cesa, Denise Dal
Pont p/Julia Dal Pont de Azevedo e p/Fundação Renato João Cesa, Luciano Guilherme Cesa, Giovane Cesa,
Roger Fernando Canali, Luiz Alberto Canozzi Cesa, Nestor José Cesa, Ezio Antonio Santini, Fernando Dal Pont,
Adriane Cesa, Roger Fernando Canali e Izabel Joana Dal Pont. Na qualidade de Presidente e Secretário da
Assembleia, declaramos que a presenteATAé cópia fiel da Original lavrada no Livro Próprio e que são autenticas
as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 23 de julho de 2020. MESA: Sergio Bruno Cesa - Presidente da
Assembleia, Nestor José Cesa - Secretário da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº
4.864. Sergio Bruno Cesa - Presidente. Nestor José Cesa - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do
Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7287847 em 07/08/2020 da Empresa COMERCIALCESAS/A, Nire
43300014550 e protocolo 206030347 - 28/07/2020. Autenticação: 67DCD57CBF8F6B28A7D5A4E756B8CFC
52981BC2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://
jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/603.034-7 e o código de segurança o7Fi Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 018/2020 - Objeto:Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade
plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 75MB,
com90%degarantia da banda, eServiço de interligação de filiais formando uma rede única, conforme especificações
e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Data: 26 de agosto 2020, às 09h. Tomada de
Preços 011/2020 - Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e
mão de obra), para execução de obra de cercamento e fechamento de pátio e refeitório da EMEI Darci Ribeiro, neste
município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao
edital. Data: 28 de agosto de 2020, às 09h. Cadastramento: Até o dia 25 de agosto de 2020. CONCORRÊNCIA
006/2020 - Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de
obra), para execução de obra de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Timótheo Junqueira dos
Santos, localizada na VRS 868, Localidade de Rincão São José, neste município, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos anexos, que constituem parte integrante do presente
edital. Data: 11 de setembro de 2020, às 09 h. Editais e maiores informações, Prefeitura Municipal, Rua Osvaldo
Aranha, 1790 ou fone (51)3653 6200, ramal 6247/6246, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou
e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br. ADAIRALBERTO OLIVEIRADE SOUZA - Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
AVISO DE LEILÃO – CRUZALTENSE/RS. Licitação 051/20–Leilão 001/20.Venda de
bens móveis inservíveis do Município, no estado em que se encontram. Data da Sessão:
04/09/2020, às 10h. LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal. Av. Pedro Álvares
Cabral, 300 e eletrônico por meio do portal www.alemaoleiloeiro.com.br. Edital e/ou
informações pelo e-mail licitacao@cruzaltense.rs.gov.br, no site do Município ou pelo
telefone (54) 3613 6032 ou pelo Leiloeiro Oficial Sr. Francisco Hillesheim, telefone: (54)
3321-0441, e-mail: francisco@alemaoleiloeiro.com.br – site: www.alemaoleiloeiro.com.
br. Cruzaltense, RS, 11/08/2020.Kely José Longo. Prefeito.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS DE SANTA MARIA E REGIÃO - SINTECT-SMA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do SINTECT-SMA no uso de suas atribuições estatutárias convoca neste presente edital todos os
trabalhadores dos Correios de Santa Maria e região a comparecerem na assembleia dia 17 deAgosto de 2020,
na Sede do Sindicato, na Rua do Acampamento 239, sala 82, centro, Santa Maria RS às 18:00 horas primeira
chamada, e, não atingindo o quórum, previsto no estatuto, trinta minutos após, em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, assim como nas demais cidades em frente as unidades: CDD Santana do
Livramento, CDDCruzAlta, CDDSanto Ângelo, CDDAlegrete,AC/UD Itaqui, CDD Ijui, CDDSantaRosa,AC/CDD
FredericoWestphalen eCDDSãoBorja, para deliberar e apreciar sobre a seguinte pauta: - Informes; -Deflagração
de greve a partir das zero hora do dia 18/08/2020 por tempo indeterminado, tendo emvista a proposta daEmpresa
sobre a Campanha Salarial. Ficam todos os trabalhadores convocados para comparecerem à assembleia, e
devido a pandemia será disponibilizado um link no google meet. Comunicamos assim a população que a partir
da aprovação da assembleia a categoria poderá entrar em greve por tempo indeterminado com fundamento na
lei n° 7.783, de 28/06/1989 e assim suspendendo os serviços nas cidades da Base do SINTECT/SMA.

Ernani Silveira de Menezes - Secretário Geral do Sintect-Sma

SETCERGS – SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados quites com suas obrigações sociais, a comparecerem na
Assembleia Geral Ordinária da categoria econômica, que será realizada no dia 19 de agosto de 2020,
às 14 horas 15 minutos, em primeira convocação, e às 14 horas 30 minutos, em segunda convocação
(com qualquer quórum), sendo de presença mista, presencial e eletrônico, tendo em vista a pandemia
do COVID-19, mediante a inscrição junto ao e-mail: secretaria@setcergs.com.br, onde a empresa irá
facultar o meio de presença, até a data 17 de agosto de 2020, a presente assembleia se dará para
análise, discussão, e deliberação sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Análise e aprovação das contas
da Gestão do ano de 2019; 2. Orçamento para 2020; 3. Outorgar poderes à Comissão de Relações do
Trabalho, para as negociações das Convenções Coletivas de 2020/2021; 4. Definição da Contribuição
Assistencial; 5. Deliberação sobre venda de patrimônio; 6. Assuntos Gerais.
Importante:É condição para participar daAssembleia, ser representante legal da Empresa (Sócio, Diretor)
ou apresentar procuração com poderes específicos para este fim. Porto Alegre, 12 de agosto de 2020.

Atenciosamente, João Jorge Couto da Silva - Presidente do SETCERGS

GRANJAS 4 IRMÃOS S.A. AGROPECUÁ-
RIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ n.
92.193.135/0001-39 - NIRE n. 433.000.174-78.
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA: Convocamos os acionistas a reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no pré-
dio da sede da Companhia, em Porto Alegre, RS, na
Av. Carlos Gomes, n. 328, no salão de eventos no
subsolo, no dia 21 de agosto de 2020, às 17 horas,
para tratar da seguinte ordem do dia. a) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e vo-
tar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
b) deliberar sobre a destinação do resultado do exer-
cício e a distribuição de dividendos; c) eleição dos
membros do Conselho de Administração; d) fixar a
verba para remuneração dos administradores. Por-
to Alegre, 10 de agosto de 2020. Urbano Roxo de
Oliveira - Presidente do Conselho de Administração

>>FIQUE POR DENTRO DAS
DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO.
JORNAL DA LEI. TODA TERÇA,
NO SEU JORNAL DO COMÉRCIO.

Ligue e assine 0800.051.0133 ou
acesse www.jornaldocomercio.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Comunicamos a retificação do edital do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº
034/2020: Contratação de empresa para prestação de serviços médico. Sendo alterado o
item 6.1.4.2. ABERTURA: 14.08.2020. HORÁRIO: 09 horas.
O edital está disponível no site: www.arroiodomeiors.com.br, no menu link Licitações.
Maiores informações podem ser obtidas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de
Arroio do Meio (RS), pelo e-mail: licitacao@arroiodomeiors.com.br.
Arroio do Meio, 12 de agosto de 2020. KLAUS WERNER SCHNACK - Prefeito Municipal

 ⁄ REFORMA TRIBUTÁRIA 

Imposto da cesta básica liberaria R$ 24 ao Bolsa Família
A assessora especial do Mi-

nistério da Economia Vanessa 
Canado afirmou nesta terça-feira 
que o fim da isenção tributária 

da cesta básica permitiria ao go-
verno compensar famílias mais 
pobres com um aumento de R$ 
24,00 nos benefícios do Bolsa Fa-
mília. Em videoconferência com 
representantes do setor financei-

ro, a assessora do ministro Paulo 
Guedes disse que essa discussão 
será feita em conjunto com a re-
formulação do Bolsa Família, que 
passará a se chamar Renda Brasil.

Estudos sobre a substituição 

do benefício tributário da cesta 
básica por um pagamento direto 
ao programa de assistência social 
já haviam sido apresentados pelo 
governo no fim do ano passado, 
mas a proposta ainda não foi ofi-

cializada. Com o fim da isenção, 
o governo poderia reduzir renún-
cias tributárias em R$ 12 bilhões 
ao ano e repassaria R$ 4 bilhões 
para bancar a compensação aos 
beneficiários do programa social.

Receita 
com CPMF 
ainda gera 
incertezas 

As diferentes medidas 
prometidas pelo governo sob 
a condição de que o Congres-
so aprove um tributo sobre 
pagamentos demandariam, 
caso fossem instituídas in-
tegralmente, mais do que a 
arrecadação estimada para 
o novo imposto. Para serem 
criadas, todas as iniciativas 
citadas pelo ministro Pau-
lo Guedes (Economia) e sua 
equipe consumiriam entre 
R$ 218 bilhões e R$ 248 bi-
lhões ao ano em recursos.

Já a cobrança do novo 
tributo aos moldes da extin-
ta CPMF geraria uma recei-
ta anual estimada em R$ 120 
bilhões, considerando uma 
alíquota de 0,2% por opera-
ção. Esse é o valor de refe- 
rência usado pelo Ministério 
da Economia. Mesmo uma 
alíquota de 0,4%, que che-
gou a ser mencionada por 
integrantes do governo e, em 
tese, dobraria a arrecadação 
para R$ 240 bilhões, poderia 
ser insuficiente para execu-
tar os planos integralmente.

O cálculo mostra como 
o governo vem citando di-
versas iniciativas para ar-
gumentar a favor do im-
posto, mas teria de escolher 
quais delas realmente sai-
riam do papel caso viessem 
a ser aplicados os percen-
tuais mencionados.

Diversos cenários de 
reforma são estudados pelo 
ministério. A principal das 
iniciativas mencionadas é 
cortar impostos pagos por 
empresas sobre a folha de 
pagamento dos funcioná-
rios. Somente para a fai-
xa salarial de até um salá-
rio mínimo, a ser aplicada 
a todos os trabalhadores 
(mesmo quem ganha aci-
ma desse patamar), a ação 
custaria de R$ 80 bilhões a  
R$ 90 bilhões.


