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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2017 PROCESSO N.º 2088-01.00/17-0
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento
de 1 (um) equipamento de inspeção (scanner) de raio-X, com instalação,
treinamento e assistência técnica durante o período de garantia, conforme
especificações e condições previstas no Edital e seus Anexos.

Em vista de questionamento apresentado, fica temporariamente suspensa
a sessão de abertura do pregão em epígrafe, a pedido do gestor da demanda,
para reavaliação quanto ao objeto. A nova abertura da presente licitação será
oportunamente publicizada.

RICIERI DALLA VALENTINA JUNIOR,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

AVISO DE SUSPENSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL / RS
Edital nº 053/2017

Processo Licitatório nº 045/2017 – Pregão Presencial nº 030/2017
O Município de Coqueiros do Sul torna pública a abertura da seguinte Licitação: Modalidade: Pregão Presencial. Abertura:
18/08/2017, às 10h00min. Objeto: aquisição de veiculo e equipamentos para saude cfe proposta 001/Reaproveitamento de
saldo FNS. Integra do edital poderá ser obtida no portal eletrônico www.coqueirosul.com.br. Informações pelo fone (54)
3615-2149 em horário comercial.

Coqueiros do Sul – RS, em 04 de agosto de 2017.
Valoir Chapuis- Prefeito Municipal
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Palestra sobre rumos
da pesquisa no HMD

A
EPTC desenvolve o
“Projeto De Bike Para o
Trabalho” junto às em-
presas para incentivar

o uso saudável da bicicleta por
parte de seus funcionários, pro-
porcionando mais qualidade de
vida e gerando menos poluição
ao meio ambiente.

Responsável pela Coordena-
ção de Educação para a Mobili-
dade da EPTC, Juranês Castro
explica que o projeto-piloto co-
meçou no final do ano passado
com o Tribunal Regional do Tra-
balho da 4ª Região. “Estamos

trabalhando com outras parce-
rias para implementar o proje-
to”, observou. “A gente capacita
através de palestras e cursos,
dando dicas de segurança, ma-
pa das áreas cicláveis, regras
de trânsito, comportamento,
equipamentos obrigatórios para
a bicicleta e ciclista”, destacou.

Para Juranês Castro, trata-se
de um trabalho de prevenção
que evita, por exemplo, a ocor-
rência de acidentes. “Temos 50
quilômetros de ciclovias dentro
da cidade”, calculou, apontando
o crescimento gradual no núme-
ro de pistas exclusivas para bici-
cletas, que são consideradas um
meio de transporte como os de-
mais veículos no trânsito.

Ele defende sobretudo a mu-
dança de comportamento. “O ci-
clista não é respeitado, mas tam-
bém ele não respeita as regras
de trânsito. Orientamos todo

mundo a compartilhar o mesmo
espaço público de forma adequa-
da”, afirmou. “É esse trabalho
que fazemos”, resume.

Juranês lembra ainda que os
equipamentos obrigatórios para
bicicleta incluem espelhos, refle-
tores dianteiro e traseiro, refle-
tores nos pedais e rodas, além
de campainha. “Percebemos que
para os ciclistas não existe equi-
pamento obrigatório já que não
está preconizado em lei. Mas re-
comendamos que os ciclistas uti-
lizem capacetes, óculos e rou-
pas claras ou refletivas para o
período da noite”, disse.

As empresas interessadas
em implantar o “Projeto de Bike
Para o Trabalho” podem aces-
sar o site da EPTC ou entrar em
contato pelos telefones (51)
3289-4486 e 3289-4487, ou ainda
pelo email educ@eptc.prefpoa.
com.br.

direto ao ponto

Vagas de emprego
disponíveis no Sine

MOBILIDADE URBANA

EPTC promove ‘De bike para o trabalho’
Objetivoégerar
melhorqualidadede
vidae causarmenos
poluiçãoao ambiente
dePorto Alegre

Os contribuintes que ainda
não quitaram o IPVA 2017 (Im-
posto sobre a Propriedade de
Veículo Automotor), cujo calen-
dário de pagamento terminou
no final de abril, foram inscritos
em Dívida Ativa da Fazenda Pú-
blica pela Receita Estadual. Em
um primeiro momento, a iniciati-
va abrange 170 mil veículos de
153 mil devedores, que represen-
tam R$ 158 milhões em créditos.

A medida implica em inclu-
são do nome do contribuinte na
lista de inscritos como dívida ati-
va, publicada no site da Secreta-
ria da Fazenda (http://receita.fa-
zenda.rs.gov.br/lista/3753/lista-
de-inscritos-em-divida-ativa).
Além disso, o débito é lançado
no cadastro do Cadin/RS e nos
Serviços de Proteção ao Crédito
(Serasa, Boa Vista, SPC, entre
outros), terá correção da taxa
Selic e o contribuinte tem o ris-
co de protesto em cartório e de
sofrer a cobrança judicial.

O atraso no pagamento repre-
senta multa diária de 0,33%, até

o limite de 20%, conforme a da-
ta de vencimento. Depois de 60
dias em atraso, mais 5% serão
acrescidos. Os proprietários em
situação irregular também cor-
rem o risco de arcar com custos
de multa, serviços de guincho e
depósito do Detran, caso flagra-
dos em blitze do imposto.

No encerramento do calendá-
rio anual do IPVA a inadim-
plência estava em torno de 21%.
Cerca de R$ 528 milhões haviam
deixado de ingressar nos cofres
públicos relativos a 859.919 veí-
culos que seguiam transitando
com o imposto atrasado. Após
as operações da Receita Esta-
dual na Capital e no interior, a
inadimplência financeira do
IPVA recuou para 7,9%.

De uma arrecadação prevista
em R$ 2,47 bilhões para este
ano, restam ingressar R$ 195,8
milhões. De uma frota de
3.565.844 veículos que devem pa-
gar o imposto, 439.560 (12,3%)
seguem circulando pelas ruas
com o IPVA atrasado.

■ A Universidade Corporativa
do Hospital Mãe de Deus pro-
move, na segunda-feira, às
19h30min, a palestra “Os ru-
mos da pesquisa com a PL
7082/2017”. O palestrante se-
rá o Coordenador do Comitê
de Ética em Pesquisa do
HCPA, José Roberto Goldim, e
como debatedores, André Jo-
bim de Azevedo e o deputado
federal Afonso Motta, relator
da PL na Comissão de Ciência
e Tecnologia da Câmara.
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■ Estão disponíveis, até que
sejam preenchidas, 115 vagas
de emprego no Sine Municipal.
Dessas, 81 são para pessoas
com deficiência (PCDs). A
maior oferta é para auxiliar de
estoque, com 50 postos. Inte-
ressados devem comparecer
das 8h às 17h na unidade do
Sine Municipal (av. Sepúlveda,
s/nº, esquina Mauá), no Cen-
tro, portando carteira de iden-
tidade, carteira de trabalho e
comprovante de endereço.

IPVA 2017

Brechó para ajudar
na Sopa do Pobre

Prefeitura está incentivando o uso de bicicletas na Capital

Quemnãopagou foi
paraa Dívida Ativa

Estão sendo realizadas diversas blitze de fiscalização

■ Neste sábado, acontecerá o
brechó beneficente da Sopa
do Pobre — Sociedade Espírita
Ramiro D’Ávila, entidade sem
ajuda governamental que ofer-
ta em torno de 600 refeições/
dia, agasalhos, material de hi-
giene e cobertores aos mora-
dores de rua. Mesmo nesta
época recessiva, ainda está
conseguindo reformar seu pré-
dio para dar continuidade a
sua missão caritativa.


