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Expediente: 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS 

 
Diretoria da FAMURS 

Gestão 2017/2018 
  

Presidente 
Salmo Dias de Oliveira (PP) 
Rio dos Índios – Amzop 
  
1º Vice-Presidente 
José Francisco Soares Sperotto (PTB) 
Guaíba – Granpal 
  
2º Vice-Presidente 
Evandro Agiz Heberle (PSDB) 
São Jerônimo – Asmurc 
  
3º Vice-Presidente 
Silvânio Antônio Dias (PSB) 
Três Palmeiras – Amzop 
 
1º Secretário 
Carlos Rafael Mallmann (PMDB) 
Estrela – Amvat 
  
2º Secretário 
Luiz Felipe Brenner Machado (PDT) 
Santa Margarida do Sul – Amfro 
  
1º Tesoureiro 
Margarete Simon Ferretti (PT) 
Nova Santa Rita – Granpal 
  
2º Tesoureiro 
Eduardo Buzzatti (DEM) 
Pejuçara – Amuplam 
 
 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul  é uma solução 

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO MVP 95.673/2017. OBJETO: aquisição de 
MOCHILAS ESCOLARES – pequena e grande, conforme 
especificações constantes no anexo I do edital, para atender as 
necessidades dos alunos das escolas dos municípios pertencentes ao 
CM GRANPAL e consórcios conveniados, durante o período de doze 
meses. Licitante vencedora: CONCÓRCIO PARTICULAR 
constituído pelas empresas MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
54.826.367/0004-30; ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o numero 
97.466.593/0001-18 e MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS ESCOLARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
93.234.789/0001-26 com valores de: R$ 8.887,00 para o lote um; R$ 
8.845,00 para o lote dois; R$ 8.950,00 para o lote três; R$ 19.056,00 
para o lote quatro. O diretor executivo, no uso de suas atribuições, 
resolve HOMOLOGAR o processo licitatório em epígrafe. 
  
Porto Alegre, 18 de janeiro de 2018. 
  

JOSÉ CALVI 
Diretor Executivo CM GRANPAL 

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:3A522A02 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 
 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 

 
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE 
SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO DOS SINOS – PRÓ-SINOS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo ESTATUTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-
SINOS, utiliza o presente instrumento convocatório para tornar 
público o chamamento aos interessados em participar da pré-seleção, 
conforme Resolução nº 08/2017, de 19 de dezembro de 2017, 
objetivando subsidiar a escolha de candidatos para provimento de 
Empregos de Provimento Temporário, pelo período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogados por mais 12 (doze) meses, a saber: 
1.- Disposições Gerais:  
1.1- O presente edital de seleção pública tem por objetivo propiciar à 
Diretoria Geral do Consórcio Pró-Sinos um conjunto de informações 
pessoais, técnicas e curriculares para embasar sua decisão, acerca da 
escolha de profissionais para os empregos a seguir enumerados; 
1.2- A lista de candidatos, bem como sua avaliação curricular e 
documental seguirá os ditames deste Edital de Seleção Pública; 
1.3- Em virtude da necessidade imediata de ocupação dos empregos, 
para andamento dos trabalhos do consórcio, a contratação se dará em 
caráter temporário, até a conclusão e seleção de profissionais por 
intermédio de Concurso Público, obedecendo os ditames legais, bem 
como que a contratação se dará com base na CLT, com a carga horária 
especificada neste edital. 
1.4- A contratação dar-se-á mediante termo de contrato 
administrativo, assinado entre as partes (contratante e contratado), a 
critério da Administração Pública e obedecerá à ordem crescente de 
classificação dos candidatos selecionados. 
2.- Data de abertura:  
Os candidatos interessados em participar da seleção deverão 
encaminhar seus currículos e documentação digitalizados através do 
e-mail: contato@prosinos.rs.gov.br, ou, entregar no endereço: Rua 
Dietrich Hilbk, 80 - Jardim America, São Leopoldo - RS, 93042-030, 
no período de 22.01.2018 a 31.01.2018, sendo que o período de 
avaliação tem duração estimada de 15 (quinze) dias contados da data 
final para entrega dos currículos, encerrando-se o processo em 
19.02.2018, data em que haverá a publicação do resultado final. 
3.- Dos requisitos: 
3.1- O candidato aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital 
será contratado para o emprego específico, se atendidas as seguintes 
exigências: 
a) ter sido aprovado na Seleção, na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
está amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na 
forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de 
abril de 1972; 
c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos 
do sexo masculino; 
f) apresentar os requisitos exigidos para os eixos específicos; 
g) ter idade mínima de 18 anos à época da contratação; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos 
respectivos eixos; 


