
10 Jornal do Comércio - Porto Alegre

Economia

Quarta-feira
15 de agosto de 2018

MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2018: O Município de Alto Feliz/RS, torna público que no dia 05 de
setembro de 2018, às 09h15min, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, Rua Eugênio Kuhn,
nº 300, estará realizando LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS do Município, nas condições
em que se encontram, estando expostos para visitação pública no Parque de Máquinas, na Rua
Eugênio Kuhn, nº 105, Centro, Alto Feliz/RS. Maiores informações poderão ser obtidas junto à
Prefeitura Municipal, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h30min. Fone (51) 3445.2700.
O Edital com a descrição dos bens poderá ser acessado em www.altofeliz.rs.gov.br. Alto Feliz, 15
de agosto de 2018. Paulo Mertins, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES
Pregão Presencial nº 019/2018

Para contratação de empresa para prestação de serviço de segurança.
O Município de Tapes torna público que estará recebendo até às 09 horas do dia 30 de agosto

de 2018, propostas, documentos de habilitação e credenciamento, referente ao Pregão Presencial
nº 019/2018, que trata de contratação de empresa para prestação de Segurança desarmada para o
Hospital Nossa Senhora do Carmo. Maiores informações: Prefeitura Municipal de Tapes/RS, na rua
Cel. Pacheco, 198 ou, pelo telefone (051) 3672-5222, no horário das 08:30h. às 11h e das 13h30min. às
16h30min. O Edital estará disponível na Prefeitura Municipal de Tapes ou no site (www.tapes.rs.gov.br).

Tapes/RS, 14 e agosto de 2018
Silvio Rafaeli. Prefeito Municipal

ÓRGÃO: Universidade Federal do Rio Grande - FURG
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 097/2018 - SRP
OBJETO: Aquisição de Embalagens Descartáveis para Unitarização dos
Medicamentos do HU.
DATA DE ABERTURA: 27/08/2018 às 14h00min
INFORMAÇÕES: Coordenação de Compras – Avenida Itália, Km 08 – Prédio da
PROPLAD, Campus Carreiros - Rio Grande - RS, telefone (053) 3233.8897, fax
(053) 3233.6999, e-mail: edital.duvidas@hu.furg.br, das 08h00min às 12h00min e das
13h30min às 17h30min.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital está à disposição dos interessados no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
ASSINAM: Jacy Francisco Martins Hornes – Coordenador de Compras - Elenise
Ribes Rickes – Diretora de Administração de Material.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
AVISO DE LICITAÇÂO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018

OBJETO: Contratação de empresa para a prestaçãomensal de serviços de desinsetização e desratização de
pavilhão da Central de Coleta Seletiva. Sessão Pública: 28/08/2018 às 09:00hs. Editais e mais informações
no site: www.restingaseca.rs.gov.br, fone: (55) 3261-3200, ou à Rua Moisés Cantarelli, 368, CEP 97200-
000. Restinga Sêca, 14 de agosto de 2018. Paulo Ricardo Salerno - Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA/RS

SECRETARIAMUNICIPALDEPLANEJAMENTO,HABITAÇÃOEDESENVOLVIMENTOECONÔMICO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2018 - ABERTURA E INSCRIÇÕES
O Município de General Câmara/RS, pessoa jurídica de direito público, representado pelo Prefeito
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que realizará CONCURSO PÚBLICO sob
regime estatutário, para provimento de vagas legais e formação de cadastro reserva do quadro geral
dos servidores do Município, com a execução técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos
e Soluções Integradas Ltda., o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital, pelo
Decreto Municipal que regulamenta os Concursos Públicos e demais disposições legais vigentes,
conforme segue. CARGOS: Agente Administrativo, Assistente Social, Atendente de Escola (Escola Padre
Elly - Localidade Banheiro Velho, Escola Mathias - Localidade Boca da Picada, Escola Oraida - Localidade
Passo da Taquara, Escola Trajano - Distrito de Boqueirão, Escola Sede - General Câmara Área Urbana),
Auxiliar de Tesouraria, Contador, Dentista Cirurgião, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de
Obras, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitário, Mecânico, Médico Veterinário, Merendeira, Motorista Veículo
Leve, Motorista Veículo Pesado, Nutricionista, Operador de Máquinas, Operário, Operário Especializado,
Procurador Jurídico, Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Ciências, Geografia, História,
Inglês, Matemática), Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil –
(Creche / Pré-Escola, Educação Física), Pedagogo, Psicólogo, Servente, Técnico Agrícola, Técnico de
Enfermagem (Sede - General Câmara, Distrito Santo Amaro do Sul, Distrito de Boqueirão, Localidade
de Volta dos Freitas, Localidade de Boca da Picada, Localidade de Potreiro, Localidade de Passo da
Taquara). CRONOGRAMA: Publicação do edital de abertura e inscrições: 15/08/2018; Período de
inscrições pela internet, através do site: www.legalleconcursos.com.br: 15/08 a 16/09/2018; Aplicação da
prova teórico-objetiva: 18/11/2018. DIVULGAÇÃO: A divulgação oficial deste Edital e os demais editais,
relativos às etapas deste Concurso Público dar-se-á no Jornal do Comércio na forma de extrato. Também
em caráter meramente informativo na internet, pelos sites da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.
com.br e da Prefeitura Municipal de General Câmara: www.generalcamara.rs.gov.br. General Câmara/
RS, 15 de agosto de 2018. SR. HELTON HOLZ BARRETO, Prefeito Municipal de General Câmara/RS

As concessões rodoviárias es-
tão à beira do caos, afirmou on-
tem o diretor-geral da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Mario Rodrigues, em au-
diência pública na Câmara dos De-
putados. Diante do risco iminente 
de insolvência das concessioná-
rias, principalmente as da chama-
da Terceira Etapa, ele propôs que a 
revisão quinquenal dos contratos, 
que está em andamento, seja am-
pliada para reequilibrá-los.

Por exemplo, as projeções 
para o crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) dos estudos que 
embasaram as concessões, que 
são de 2%, deveriam ser ajusta-
das conforme as estimativas do 
Focus. As multas já aplicadas por 

inadimplência deveriam ser ar-
quivadas. E os cronogramas de in-
vestimento, alongados para ocor-
rerem conforme a demanda. São 
mudanças requeridas há anos pe-
las concessionárias.

A agência já dispõe de instru-
mentos legais para fazer tudo isso. 
Não fez esses ajustes por receio de 
problemas com a Justiça, o Minis-
tério Público e o Tribunal de Con-
tas da União (TCU). “Solução nós 
temos. Mas vai depender de como 
isso vai ser interpretado”, disse.

O procurador da República Fre-
derick Lustosa de Melo disse que a 
situação das concessões de rodo-
vias é grave e exige “inovações ou-
sadas”. “É muito simples dizermos 
‘não’ a tudo e sermos legalistas”, 
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Situação do setor foi tema de audiência pública ontem na Câmara
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disse. “Mas precisamos tomar uma 
posição.” Melo se mostrou aberto 
à discussão sobre a revisão ampla 
dos contratos de concessão pro-

posta pela ANTT. “Não queremos 
constituir entrave nesse processo”, 
afirmou, colocando-se à disposição 
para participar das discussões.

Presidente da 
Rumo critica a 
demora na outorga 
de ferrovias 

O presidente da Rumo, Julio 
Fontana Neto, criticou a demora 
no processo de prorrogação ante-
cipada de concessões ferroviárias, 
situação que, em sua visão, tem 
levado à estagnação do setor e do 
próprio País, que acaba sem inves-
timentos bilionários em um modal 
tão relevante ao transporte de car-
gas. “Estamos propondo mais do 
que dobrar a capacidade física da 
ferrovia, e a gente não consegue 
rapidamente executar uma coi-
sa de tamanha necessidade como 
essa”, disse em painel do 6º Fórum 
Lide de Infraestrutura Logística 
e Mobilidade.

Há cinco projetos de prorro-
gação antecipada de concessões 
ferroviárias habilitados no Progra-
ma de Parcerias de Investimentos 
(PPI). O mais adiantado é o da Ma-
lha Paulista (operada pela Rumo), 
que, após idas e vindas, está pró-
ximo de ter seus documentos en-
viados ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para aprovação final.

A questão das prorrogações 
antecipadas no setor ferroviário se 
arrasta há pouco mais de um ano, 
desde que se tornou uma possibi-
lidade com a Lei nº 13.448/2017. 
Na segunda-feira, a procuradora-
-geral da República, Raquel Dod-
ge, entrou com ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra arti-
gos na lei relacionados às conces-
sões ferroviárias. 

Piratini recebe 
projeto do Porto de 
Águas Profundas 

O secretário adjunto da Casa 
Civil, João Carlos Mocellin, rece-
beu ontem representantes da Com-
pañía Oriental de Desarrollo e In-
versiones e os prefeitos do Chuí, 
Marco Antônio Barbosa, e de San-
ta Vitória do Palmar, Wellington 
dos Santos. O projeto do Porto de 
Águas Profundas deve ser localiza-
do entre Santa Vitória do Palmar e 
Chuí, entre as praias de Hermene-
gildo e Barra do Chuí.

No Porto de Águas Profundas, 
deverão ser recebidos navios da 
região de menos de 60 mil tone-
ladas de carga que transbordarão 
para os navios de 300 mil tonela-
das até o destino final. O projeto 
busca cumprir o papel de hub para 
a região, isto é, ser um porto cen-
tral ou de redistribuição de carga, 
para o qual chegam até as linhas 
marítimas de longa distância.


