
CONVOCAÇÃO - Convidamos os senhores
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se na sede social da Cia, no
dia 31 de julho de 2017, às 16:00 horas, afim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 -
discutir e votar Justificação e Protocolo de Intenções
firmados pelas administrações de Saci - Sociedade
de Administração, Comércio e Indústria Ltda. e
Moinhos de Trigo Indígena S.A. - Motrisa - , visando
a Incorporação daquela sociedade empresária
limitada nesta Cia., ratificando a nomeação dos peritos
avaliadores; 2 - aprovar e homologar a Incorporação
na forma dos artigos 227 e seguintes da Lei 6404/76;
3 - analisar, discutir e votar Justificação e Protocolo
de Intenções subscrito pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria desta Cia., que sugere
Cisão Parcial desta, e nomear peritos avaliadores; 4
- aprovar e homologar a Cisão Parcial proposta na
forma da lei regente; 5 - discutir e votar aumento do
capital social mediante aproveitamento de Reservas
de Lucros; 6 - votar adaptação dos objetivos sociais
da Cia. face a Cisão Parcial; 7 - votar o encerramento
das atividades das filiais localizadas em Pântano
Grande (RS) e Santa Bárbara do Sul (RS); 8 - aprovar
alteração do Estatuto Social em seu Art.1º, inciso I
(filiais); Art. 2º (objeto social); e Art. 3º (capital social);
e 9 - outros assuntos de interesse social. Porto Alegre
(RS), 12 de julho de 2017. (ass) Pedro Tocchetto
Thormann - Presidente do Conselho de Administração
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Edital de Convocação para Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária: Convocamos os Se-
nhores Acionistas a participarem da Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada às 9 horas do dia 02
de agosto de 2017, na sede social da Sociedade,
na Avenida das Indústrias nº 500, Bairro Industrial,
Eldorado do Sul - RS, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do Dia: I – Em Assembléia Geral
Ordinária: a) Tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social encerrado e 31 de
dezembro de 2016. b) Deliberar sobre a destinação
de lucros de exercícios anteriores à disposição dos
sócios. c) Fixar a remuneração global mensal dos Ad-
ministradores para o exercício 2017. II – Em Assem-
bléia Geral Extraordinária: a) Inclusão de Diretores
para o triênio 2017 a 2019. Eldorado do Sul/RS, 13 de
julho de 2017.Suzana Maria Matte Linck - Diretora
Presidente

DO/JC 1x4,8
Linck Máquinas S.A.

CONVOCAÇÃO - Convidamos os senhores
acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIAS
GERAIS ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA a
realizarem-se na sede social da Cia, no dia 1º de
agosto de 2017, às 09:00 horas, afim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - apreciar,
discutir e votar as matérias de que trata o art. 132 da
Lei 6.404/76, relativamente ao exercício social findo
em 31.12.2016, como sendo: a) aprovação das contas
da administração (Demonstrações Financeiras); e
b) destinação do resultado do exercício; 2 - acatar
pedidos de renúncia de membros do Conselho de
Administração e deliberar quanto a vacância dos
cargos; 3 - votar e aprovar a remuneração global/
mensal dos membros da administração (art. 152 da
Lei 6404/76); 4 - transferir a sede social para dentro
do mesmo município de Porto Alegre (RS); 5 - alterar
o Estatuto Social em seu art. 1º, § 1º; e 6 - outros
assuntos de interesse social. Porto Alegre (RS), 12
de julho de 2017. (ass) Pedro Tocchetto Thormann -
Presidente do Conselho de Administração
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Prefeitura Municipal de
Ametista do Sul

PREGÃOPRESENCIALN.º022/2017
O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL torna
público para conhecimento dos interessados que o
presente edital será às 09:00 horas do dia 02 de
agosto de 2017, será realizada a licitação em
epígrafe, objetivandoaaquisiçãodeequipamentos
para Agroindústria. Informações: Secretaria da
Administração, naAv. Bento Gonçalves, n.º1.433,
centro, pelo fone n.º(55) 3752-1172, fax n.º(55) 3752-
1135oue-mail: pmaslicitacao@gmail.comouatravés
do site www.ametistadosul-rs.com. Ametista doSul/
RS, 18/07/2017. GILMARDASILVA, Prefeito

TT5R Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº 15.478.568/0001-90 – NIRE 43.300.054.063

Demonstração de Fluxo de Caixa – (Em milhares de reais)
Variação de ativos e passivos: 2016 2015
(Aumento) Redução no contas a receber – (1)
(Redução) Aumento em fornecedores 475 2
(Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias – (8)
(Redução) Aumento em outras contas a pagar – (3.416)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 475 (3.423)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de ativo imobilizado (951) (1.996)
Caixa líquido das atividades de investimentos (951) (1.996)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de capital de não controladores em controlada 468 5.421
Caixa líquido das atividades de financiamentos 468 5.421
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa (9) 2
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11 9
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2 11
Aumento/(redução) líquido de caixa (9) 2

Relatório da Administração
Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas. As Demonstrações Contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, da empresa TT5R Empreendimentos S.A..
Agradecemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V. Sas, em nossa sede social, para quaiquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. AAdministração

Balanço Patrimonial
Ativo 2016 2015
Ativo Circulante 2.109,18 13.744,13
Disponível 2.109,18 11.173,33
Adiantamentos – 2.570,80
Ativo não Circulante 44.242.499,18 43.291.081,81
Contas a Receber 8.000.000,00 8.000.000,00
Imobilizado 36.242.499,18 35.291.081,81
Total Geral do Ativo 44.244.608,36 43.304.825,94

Passivo 2016 2015
Passivo Circulante 484.874,63 9.742,21
Fornecedores 476.573,12 4.595,90
Obrigações fiscais 8.301,51 5.146,31
Passivo Não Circulante 29.398.004,37 28.930.354,37
Retenção contratual 8.895,46 8.895,46
Contas a Pagar 23.304.079,00 23.304.079,00
Adiant. Futuro Aumento de Capital 5.888.618,75 5.420.968,75
Adiant. de clientes 196.411,16 196.411,16
Patrimônio Líquido 14.364.729,36 14.364.729,36
Capital Social 14.364.729,36 14.364.729,36
Total Geral do Passivo 44.247.608,36 43.304.825,94

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de Capital Total

Saldos em 31/12/2014 10.749.846 3.614.883 14.364.729
Saldos Em 31/12/2015 10.749.846 3.614.883 14.364.729

Marco Antonio Dini Pedroso – Diretor Celso Scatolini Del Corso – CRC- 1SP 159.505-O/0 – Contador

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1.ASociedade tem por objeto: a exploração e operação de Shopping Center, incluindo-se a
exploração de estacionamentos rotativos e o exercício de todas as demais atividades afins
ou correlatas ao seu objeto social.
2. As demonstrações foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas Orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC).
3. O capital social era, na época das Demonstrações Contábeis, de R$ 14.364.729,36.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016.

MUNICÍPIO DE
ERVAL GRANDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Erval Grande - RS
HOMOLOGA Parcialmente o Processo
Licitatório de Pregão Presencial nº 07/2017.
Vencedor: item 03 PAZZINI
ATENDIMENTOSMÉDICOS LTDA.
Erval Grande, 18 de julho de 2017.
AGUSTINO SINSKI – Prefeito.

Edital de Interdição
Vara de Curatelas – Comarca de Porto
Alegre. Natureza: Interdição Processo:
001/1.16.0138457-3 (CNJ:.0210779-
12.2016.8.21.0001). Requerente: Cenira
Moreira Schroeder e outros. Requerido:
Luisa Schroeder Konrad. Objeto: Ciência a
quem interessar possa de que foi decretada
a INTERDIÇÃO do REQUERIDO(A):
Luisa Schroeder Konrad, por sentença
proferida em 05/05/2017. LIMITES DA
INTERDIÇÃO: PARCIAL. CAUSA DA
INTERDIÇÃO: CID10 Q75.1, F90.0 e F72.
PRAZO DA INTERDIÇÃO: Indeterminado.
CURADOR(A) NOMEADO(A): Cenira
Moreira Schroeder e João Carlos
Friedrich. Porto Alegre, 05 de julho de
2017. SERVIDOR: Carlos Roberto Moraes.
JUIZ: Luís Gustavo Pedroso Lacerda.
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CONSTRUTORA SULTEPA S.A.
FATO RELEVANTE - CONSTRUTORA SULTEPA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (a “Companhia”),
em cumprimento ao disposto na Lei 6.404 de 1976 e na Instrução CVM n.º 358 de 2002, comunica aos Srs.
Acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, entre outras matérias, foi aprovado pela assembleia geral
ordinária e extraordinária da Companhia (a “AGOE”). A alteração dos dividendos mínimos obrigatórios de 25%
(vinte e cinco por cento) para 5% (cinco por cento), com a consequente alteração da alínea “d”, do parágrafo
primeiro, do artigo 29 do estatuto social da Companhia, que passa a viger com a seguinte redação: “d) a
distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício apurado nos
termos do artigo 202 da Lei n. 6.404, de 1976, observado o dividendo das ações preferenciais mencionado no
artigo 7º deste estatuto social.” A íntegra da ata da AGOE e consolidação do estatuto social da Companhia,
com as respectivas alterações realizadas encontram-se arquivadas na sede social da Companhia e estão
disponíveis nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.sultepa.com.br). Porto Alegre/RS, 17
de julho de 2017. SERGIO MATTOS - Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ/MF nº 89.723.993/0001-33 - NIRE 43300002357

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO
Dispensa de licitação 11/2017Contratação de empresa para atender as exigências contidas no
oficio Fepam/Gerpla 3672/2017, a fim de possibilitar a manutenção da licença de operação da
pedreira localizada no Parque Farroupilha. Empresa contratada GEOPROSPEC- Geologia e
Projetos Ambientais Ltda valor R$ 49.750,00. Passo Fundo 27 de junho de 2017.
Dispensa de licitação 12/2017 Contratação de empresa para elaboração de projeto completo
de linha de vida para enlonamento de cargas e acompanhamento da execução do serviço de
confecção e instalação da linha de vida. Empresa contratada Roque Valdemar Ferrazza engº
Mecânico Crea – 051280 valor R$ 1.720,00. Passo Fundo 29 de junho de 2017.
Dispensa de licitação 13/2017 contratação de empresa para fornecimento de 15.000 litros de
Arla a granel. Empresa contratada RODOQUIMICA Ind. com.transp. Prod. Quimicos Ltda
Valor R$ 17.250.00 Passo Fundo 12 de julho de 2017.

Tadeu Karczeski
Diretor-Presidente

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017

O Prefeito de Paulo Bento/RS, torna público que se encontra aberta Licitação, na Modalidade Tomada
de Preços nº 08/2017, que tem por objeto a Seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada para a execução de obra de pavimentação com pedras de basalto irregular (calçamento),
com fornecimento de material e mão-de-obra,na Rua de Acesso a Escola Municipal Valério Schillo
e Acesso Lateral ao Ginásio de Esportes Professor Arnaldo Piovesan, em conformidade com o
especificado no memorial descritivo, orçamento discriminado, cronograma físico-financeiro e projeto
da obra. Recebimento dos envelopes no dia 07/08/2017, às 09h00min. Edital e maiores informações
na Prefeitura ou no endereço www.paulobento.rs.gov.br ou através do telefone (54) 3613 0075 Ramais
202 e 211 com Juares ou Valquíria.

Paulo Bento, 18 de Junho de 2017.
PEDRO LORENZI - Prefeito Municipal

Prefeita Municipal de Itatiba do Sul
EXTRATO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
A Prefeita Municipal de Itatiba do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, torna público aos interessados que
será realizada licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL (do tipo menor preço por item), para a
contratação de serviços de sonorização de eventos, com abertura dos envelopes de proposta de preço
e documentos de habilitação, no dia 01 de agosto do ano em curso, às 08:30 horas, na sala da Secretaria
de Administração do Município de Itatiba do Sul - RS. Maiores informações e cópia do Edital poderão
ser obtidos pelo site www.itatibadosul-rs.com.br ou junto a Prefeitura Municipal, sito a Avenida Antonilo
Ângelo Tozzo, 845, Fone (54)3528-1170 em horário de expediente. Itatiba do Sul, 18 de julho de 2017.

Adriana Kátia Tozzo
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES
Pregão Presencial nº 028/2017

Para contratação de empresa para Capacitação e Acompanhamento à Comissão Patrimonial para
Reestruturar o controle dos Bens Móveis do Município. O Município de Tapes torna público que
estará recebendo até ás 9 horas do dia 03 de agosto de 2017, propostas, documentos de habilitação e
credenciamento, referente ao Pregão Presencial nº 028/2017. Maiores informações: Prefeitura Municipal
de Tapes/RS, na rua Cel. Pacheco, 198 ou, pelo telefone (051) 3672-5222, no horário das 08:30h. às 14h.
O Edital estará disponível na Prefeitura Municipal de Tapes ou no site (www.tapes.rs.gov.br). Aviso de
Licitação - Pregão Eletrônico nº 029/2017.Registro de Preços nº 013/2017. Aquisição de Materiais de
Expediente. Início de recebimento das propostas 20 de julho de 2017, a partir das 10horas, e final
dia 04 de agosto de 2017 às 08horas e 50min, através do sitewww.portaldecompraspublicas.com.br.
Início dos lances dia 04 de agosto de 2017, às 09horas. Maiores informações: Prefeitura Municipal de
Tapes/RS, na rua Cel. Pacheco, 198, pelo telefone (051) 3672-5222 no horário das 08:30min. às 14h. ou
pelo e-mail licitacao@tapes.rs.gov.br.ALTERAÇÃODOEDITALDEPREGÃOPRESENCIALNº 027/2017
Silvio Rafaeli, Prefeito Municipal de Tapes, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que
foram procedidas alterações no Instrumento Convocatório (Edital) no ITEM 1 – LOCAL, DATA E HORA,
ficando designado para às 9 horas do dia 02 de agosto de 2017, o Pregão Presencial nº 027/2017 do
tipo menor preço, que reunirá o pregoeiro e sua equipe de apoio designada pela portaria nº 567/2016,
de conformidade nas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 066,
de 10 de julho de 2006 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Maiores informações:
Prefeitura Municipal de Tapes/RS, na rua Cel. Pacheco, 198, pelo telefone (051) 3672-5222 no horário
das 08:30h. às 14h. ou pelo e-mail licitacao@tapes.rs.gov.br.

Tapes/RS, 18 de julho de 2017.
Silvio Rafaeli.
Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico nº 038/7072-2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos Circuitos Fechados de Televisão (CFTV), nas Portas de Segurança Detectoras de
Metais – PSDM, na Solução Restritora de Visibilidade e nas Fechaduras, com assistência técnica
e reposição de peças e insumos, instalação, desinstalação e remanejamento nas unidades da
CAIXA no Estado do Rio Grande do Su. Data e horário do Pregão: dia 01/08/2017 às 12h00min. O
Edital encontra-se disponível no sítio www.licitacoes.caixa.gov.br. Outras informações pelo e-mail
gilogpo18@caixa.gov.br. (*) Trata-se de republicação do aviso publicado no Jornal do Comércio do
dia 03/07/2017, pág. 2.

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO (*)

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO/RS

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 70/2017. Edital: Pregão Nº: 7/2017. Tipo: Pregão Presencial.
Objeto: Aquisição de Tubos de Concreto, a serem utilizados na drenagem em áreas urbanas
e rurais. REGÊNCIA: Decreto Lei Federal nº.10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei
Federal Nº: 8.666/93 e suas alterações. Entrega dos Envelopes: 08:32 do dia 01/08/17. Abertura
dos Envelopes: 08:32 do dia 01 de agosto de 2017. O Edital e esclarecimentos poderão ser
obtidos no seguinte endereço e horários: Avenida Frei Teófilo 414 - Centro, Machadinho –
RS, pelo fone: (54) 3551-1254 Setor de Licitações ou pelo site: www.pmmachadinho.rs.gov.
br. Machadinho, 18 de julho de 2017. HAMILTON LAUER CENTELEGHE - Prefeito Municipal

E:\Telemarketing\anunciosPDF\REGENCIA 2X3 (Lisandra)

Herbário da UCS 
integra projeto  
de nível nacional

O Herbário da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), a partir 
deste mês de julho, passa a in-
tegrar a segunda fase do proje-
to de nível nacional fomentado 
pelo Instituto Nacional da Ciên-
cia e Tecnologia (Inct) do Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(CNPq), intitulado “Inct Herbá-
rio Virtual da Flora e dos Fun-
gos”. 

Esse projeto, coordenado 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco, agrega 94 cole-
ções científicas e laboratórios 
de pesquisa em todo o País, in-
cluindo o acervo do Herbário da 
UCS – que hoje conta com um 
acervo de 48 mil exemplares.

O Inct Herbário Virtual da 
Flora e dos Fungos tem como 
missão prover à sociedade em 
geral, ao poder público e em es-
pecial à comunidade científica, 
auxílio na infraestrutura dos 
acervos e dados de qualidade 
e de acesso público e aberto, 
integrando as informações das 
coleções de herbário do País e 
repatriando dados sobre coletas 
feitas em solo brasileiro, depo-
sitadas em acervos no exterior.

O curador do Herbário da 
UCS, Felipe Gonzatti, explica 
que esse projeto tem vigência 
por seis anos, isto é, até 2022. 
“Neste período, agências de fo-
mento como a Capes, o CNPq e 
a Fundação de Amparo à Ciên-
cia e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco (Facepe) investi-
rão quase 10 milhões de reais 
na melhoria dos acervos botâ-
nicos, formação de recursos hu-
manos, na gestão e manejo das 
coleções e na ampliação dos da-
dos dos herbários de forma on-
-line”. O projeto visa ampliar 
e melhorar a base de conheci-
mentos sobre a diversidade de 
plantas e fungos do Brasil. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUAYTHAI TRADICIONAL – CBMTT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

AConfederação Brasileira de Muaythai Tradicional – CBMTT, na pessoa da sua Presidente Ingrid Jost, con-
voca seus associados em dia com suas obrigações, para a Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia
21 de julho de 2017, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, às
18 horas em primeira chamada, e às 18:30 horas em segunda chamada, com a seguinte ordem do dia:
- Apresentação do novo Estatuto da CBMTT;
- Reengenharia administrativa da CBMTT e posse de cargos;
- Adequação das Federações para recebimento do Bolsa Atleta do ME;
- Apresentação das novas parcerias em nível nacional e internacional;
- Participação da Seleção Brasileira no Sul-Americano e Pan-Americano 2017 e Mundial 2018.

Porto Alegre, 12 de julho de 2017.
Ingrid Jost - Presidente
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