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EDITAL DE LEILÃO “PRESENCIAL e ON-LINE”
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º
ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos
leilões presencias e on-line: Pátio do Leiloeiro, situado na Rodovia Raposo Tavares – km 20, sentido Capital/Interior -
Vila Albano (acesso pelo trevo km 19,5), em São Paulo-SP. Localização do imóvel:

Av. São João Del Castilho, 2.023 (lt. 14Ada qd. 33). Casa. Áreas totais: terr. 1.100m² e constr. 199m². Matr.
5.806 do RI local. Obs.: Ocupado. (AF).

(caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento:
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento
prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento.

Roque Gonzales-RS. Bairro
São José.

1º Leilão: 01/07/2015, às 11h. Lance mínimo: R$ 358.372,00 e 2º Leilão:

15/07/2015, às 11h. Lance mínimo: R$ 177.820,00

Os interessados devem consultar as

condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e

www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial

JUCESP nº 266

PublicaçõesLegais
anuncie: anuncios@correiodopovo.com.br | (51) 3216.1620

AUniversidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n. 74.020, de 22 de dezembro de 2014, torna público, para conhecimento dos
interessados, que:

1. Realizará as seguintes Licitações:
PregãoEletrônico82/2015doTipoMenorPreçoUnitário,paraREGISTRODEPREÇOS
PARAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA
O COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN. Entrega das propostas
a partir do dia 16.06.2015 às 8 horas, no site www.comprasnet.gov.br. Abertura da
proposta 01.07.2015 às 9 horas no site www.comprasnet.gov.br.
Pregão Eletrônico 83/2015 do TipoMenor Preço Global Por Grupo, para REGISTRO
DEPREÇOSPARAACONTRATAÇÃODEUMAEMPRESAPARAAPRESTAÇÃODE
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
PARA A LÍNGUA INGLESA E DE CORREÇÃO DE GRAMÁTICA E ESTILOS DE
TEXTOS CIENTÍFICOS EM LÍNGUA INGLESA DESTINADO A PRÓ REITORIA
DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA UFSM. Entrega das propostas a partir
do dia 16.06.2015 às 8 horas, no site www.comprasnet.gov.br. Abertura da proposta
30.06.2015 às 9 horas no site www.comprasnet.gov.br.
Pregão Eletrônico 87/2015 do Tipo Menor Preço Global, para REGISTRO DE
PREÇOS PARAFORNECIMENTODE REFEIÇÕES PARASERVIDORES EALUNOS,
no Restaurante Universitário do Campus de Cachoeira do Sul - UFSM. Entrega
das propostas a partir do dia 16.06.2015 às 8 horas, no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura da proposta 29.06.2015 às 9 horas no site www.comprasnet.gov.br.

2. Os editais completos poderão ser retirados nos sites www.comprasnet.gov.br
e www.ufsm.br, ou no endereço: Prédio da Administração Central, sala 657, 6o andar,
Cidade Universitária, Santa Maria, RS, fone (55)3220 8189, no horário de expediente
externo da Universidade.

Santa Maria, 16 de junho de 2015
Jayme Worst

Coordenador de Licitações

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA

Ministério da
Educação

Pregão Eletrônico nº 028/7072-2015 – Nova Versão (*)
Processo nº 7072.01.1535.0/2015

Objeto: Contratação de empresa para adaptação de imóvel para melhorias gerais da AGÊNCIA
FLORES DA CUNHA, com fornecimento de “rack”, plataforma elevatória e equipamentos de ar
condicionado, no município de Flores da Cunha, no Estado do Rio Grande do Sul. Data e horário
do Pregão: dia 26/06/2015 às 12h00min. O Edital encontra-se disponível no site www.caixa.gov.br,
opção “Poder Público”, clicar no item “Compras CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”,
clicar em “Editais”, escolher a “Abrangência Porto Alegre (OK)”. Outras informações pelo e-mail
gilogpo18@caixa.gov.br; ou pelo fax (51) 3205-6706. (*) Republicação de aviso publicado no jornal
Correio do Povo de 28/05/2015, página 19.

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Bovino gordo em pé/kg
Semana de 8/Junho/15 a 12/Junho/2015 (*)

Boi Vaca

Mínimo R$ 4,80 R$ 4,40
Médio (**) R$ 5,00 R$ 4,57
Máximo R$ 5,30 R$ 4,80

(**) Média ponderada obtida entre praças consultadas

Fonte: Emater

Governo negocia preço mínimo do arroz
■ O governo federal sinaliza com a possibilidade de aumentar o preço mí-
nimo do arroz, de R$ 27,25 para R$ 29,70. A informação é do deputado
federal Luis Carlos Heinze, que ontem reuniu-se com a ministra da Agricul-
tura, Kátia Abreu. O valor está abaixo do custo de produção, calculado em
R$ 33,34. Nova reunião ocorre hoje, no Ministério da Fazenda. O arroz foi
o destaque positivo do relatório de exportações do agronegócio, divulgado
ontem pela Farsul, com aumento de 36,86% em relação a maio de 2014.

A
Associação dos Criado-
res de Suínos do Rio
Grande do Sul (Acsurs)

formalizou ontem à Secretaria
da Fazenda novo pedido de ma-
nutenção de decreto que reduz
de 12% para 4% a base de cálcu-
lo do ICMS nas saídas interesta-
duais de suínos vivos. No final
de abril, a medida que estava
em vigor desde o governo ante-
rior foi renovada por 60 dias.
Com vencimento previsto para
30 de junho, o pleito do setor é
uma solução definitiva ou a pror-
rogação por período de pelo me-
nos quatro anos. “Sabemos que
o Estado está com dificuldades,
mas não vamos abrir mão da
prorrogação deste decreto”, dis-
se o presidente da Acsurs, Val-
decir Folador.

Dos 8,2 milhões de suínos pro-
duzidos por ano no Rio Grande
do Sul, apenas 300 mil são envia-
dos para outros estados. Mas a
comercialização para fora do Es-
tado gera emprego e garantia
de renda para pelo menos 800
das 8 mil famílias que vivem da
criação de suínos. O benefício

fiscal está em vigor desde 2009.
Folador destaca que o ICMS de
12% inviabiliza o envio. “Se os
produtores tiverem que pagar
12% sobre essa comercializa-
ção, isto representaria mais de
R$ 50 por suíno vendido para fo-
ra do Estado”, avalia Folador.
Segundo o deputado federal
Jerônimo Goergen, o mecanismo
funciona como um regulador de

mercado, para evitar uma supe-
roferta de matéria-prima.

O pedido foi feito aos secretá-
rios da Fazenda, Giovani Feltes,
da Agricultura, Ernani Polo, e
do Desenvolvimento Rural, Tarcí-
sio Minetto. A Secretaria da Fa-
zenda informou que ele está em
análise e será levado para deci-
são junto ao núcleo do governo
do Estado até o fim do mês.

Soja grão — Bolsa de Chicago — US$ Bushel

15/Junho/2015 Variação Fechamento
Julho/2015 -0,02¼ 9,37¾
Agosto/2015 -0,00¾ 9,20¾
Setembro/2015 +0,00¼ 9,07¾
Novembro/2015 - 9,04¼
Janeiro/2016 -0,00¼ 9,11¼
Março/2016 +0,00½ 9,16
Maio/2016 +0,00½ 9,18½

Cotações

Rural
rural@correiodopovo.com.br
Editor: Elder Ogliari
Editor assistente: Danton Júnior
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■ A Conab adquiriu 1,98 mil tonela-
da de arroz da agricultura familiar
gaúcha. A compra foi efetuada por
meio de chamada pública divulgada
em maio. O valor investido foi de
aproximadamente R$ 5 milhões.
Em sua maioria orgânico, o arroz
será destinado a programas do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social.

Acsurs pede que ICMS
permaneça reduzido
Decreto que altera índice para saídas de suínos vence no dia 30 de junho

Aquisição da Conab
OVINOCULTURA

Assistência técnica em jogo

ENERGIA ELÉTRICA

AL cobra melhoria no campo

Com o objetivo de ampliar o
número de cordeiros no Estado,
a Associação Brasileira de Cria-
dores de Ovino (Arco) formaliza
amanhã demanda de assistência
técnica e extensão rural (Ater)
junto ao Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA). Em
2014, o Rio Grande do Sul teve
declarados 900 mil cordeiros, o
equivalente a 36% do rebanho
de 2,5 milhões de fêmeas. Segun-
do o assessor técnico da Arco,
Edegar Franco, o ideal seria
que os nascimentos correspon-
dessem a 80% do número de fê-
meas. “Falta assistência técnica
para organizar o mercado”, ava-

lia Franco. O rebanho gaúcho é
de 4,1 milhões de ovinos.

O presidente da Arco, Paulo
Schwab, e o assessor técnico se-
rão recebidos em Brasília pelo
secretário de Agricultura Fami-
liar do MDA, Onaur Ruano, para
tratar de chamada pública para
prestação de serviço de Ater a
ovinocultores gaúchos. A expec-
tativa da Arco é que seja lança-
do edital que deverá beneficiar
1,2 mil criadores. No mesmo dia,
às 11h30min, ocorre a instala-
ção da Frente Parlamentar Mis-
ta de Apoio à Ovinocaprinocultu-
ra — Frente Ovinos, presidida pe-
lo deputado Giovani Cherini.

Setor alega que venda para outros estados beneficia 800 famílias

Em audiência pública feita pe-
la Comissão de Agricultura da
Assembleia Legislativa, ontem,
sobre a qualidade da energia elé-
trica no meio rural, foi identifica-
da a necessidade de avanços em
investimentos para levar rede
trifásica às propriedades e me-
lhorias nas redes. Conforme o
deputado Elton Weber, 52% dos
consumidores do meio rural têm
rede monofásica, o que é insufi-
ciente para movimentar equipa-
mentos ou máquinas.

Também foi evidenciada ne-
cessidade de rediscussão da le-

gislação e instruções normati-
vas da Aneel visando penaliza-
ção maior das empresas quando
o atendimento ao consumidor
atrasar; rediscussão com os go-
vernos federal e estadual dos im-
postos e encargos na conta de
luz, que chegam a 46%, em mé-
dia; e avanço em políticas públi-
cas para produção de energias
alternativas nas propriedades.

O presidente em exercício da
Agergs, Carlos Martins, disse
que a agência está fiscalizando
o cumprimento das regras co-
merciais pelas concessionárias.


