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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 3nanceiras

Aos Acionistas e Administradores da Perto S/A. Periféricos para Automação - Gravataí-RS
Opinião: Examinamos as demonstrações ?nanceiras da Perto S/A. Periféricos para Automação, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
Kuxos de caixa para o exercício ?ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações ?nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e ?nanceira da Perto S/A. Periféricos para Automação em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os
seus respectivos Kuxos de caixa para o exercício ?ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ?nanceiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro?ssional do
Contador e nas normas pro?ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su?ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 3nanceiras: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações ?nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ?nanceiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ?nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações ?nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações ?nanceiras. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações 3nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ?nanceiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inKuenciar, dentro de uma perspectiva razoável,

as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ?nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro?ssional e mantemos ceticismo pro?ssional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identi?camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ?nanceiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e su?ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi?cação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a e?cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi?cativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ?nanceiras ou incluir modi?cação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações ?nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ?nanceiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signi?cativas de auditoria,
inclusive as de?ciências signi?cativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identi?cadas durante nossos trabalhos.

Porto Alegre/RS, 31 de março de 2021.
ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Guilherme Ghidini Neto

Contador CRC-RS 067795/O-5

DIGICON S/A
Controle Eletrônico para Mecânica

CNPJ nº 88.020.102/0001-10 • NIRE 43300016188
Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de 2021, às 8h na sede social da empresa, sita
na Rua Nissin Castiel nº 640, Distrito Industrial, em Gravataí-RS, para a seguinte ORDEM DO
DIA: 1. Leitura, discussão e deliberação sobre o Relatório de Administração, balanço geral e
demonstrativos ?nanceiros do exercício social em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a distribuição
do resultado do exercício; 3. Rati?car deliberações de Atas de Reunião de Diretoria; 4. Ele-
ger os membros do Conselho de Administração e ?xar a remuneração dos administradores.
Gravataí, 06 de Abril de 2021. Peter Richard Elbling - Diretor Presidente.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IGREJINHA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 030/2021, de 06 de abril de 2021

O MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO a abertura de inscrições para o processo seletivo visando a contratação
temporária nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, da
legislação pertinente, bem como a regulamentação da Lei Municipal nº 5.126 de
03 de agosto de 2018, em seu art. 155, para as funções de Professor Área 02
(Artes), Professor Área 02 (Português), Professor Área 02 (Inglês), Professor
Área 02 (Educação Física), em substituição a licenças gestantes ou adotantes,
férias do servidor, e licenças saúde, falta de cadastro, afastamento por
readaptação, altas com restrições, e atender outras situações de emergência que
vierem a ser definidas em lei específica, que será regido pelas normas estabelecidas
neste Edital. Demais informações na Prefeitura Municipal, através do telefone (51)
3549-8600 ou no site oficial da prefeitura www.igrejinha.rs.gov.br. Igrejinha, 08 de
abril de 2021. Leandro Marciano Horlle, Prefeito de Igrejinha.
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

AVISO N° 29/2021
O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, através da Diretoria de Compras e Licitações
informa:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - RETIFICAÇÃO

Fica retificado o Pregão Eletrônico para Registro de Preços de medicamentos para
distribuição da farmácia comunitária do Município de Novo Hamburgo, com data de
abertura no dia 20/04/2021 às 09:00h.
O edital estará disponível nos sites: portaldecompraspublicas.com.br e/ou
editais.novohamburgo.rs.gov.br, sem custo para retirada.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, dia 08 (oito) de abril de 2021.

FAUSTON GUSTAVO SARAIVA
Secretário Municipal de Administração
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O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o nº 88.254.875/0001-60, com sede na Rua Guia Lopes, nº 4.201,
Bairro Canudos, Novo Hamburgo/RS, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará inscrições e seleção de empresas de calçados,
acessórios e/ou artefatos para participarem Salão Internacional do Couro e Calçado
Grau 2020, que ocorrerá em Gramado/RS, Serra Park, nos dias 24, 25 e 26 de
maio de 2021.
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas de 12 a 23 de abril de 2021, as
fichas de inscrição originais devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico – SEDEC, das 9 h às 17 h, de segunda a sexta-feira,
na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo – Centro Administrativo, localizada na
Rua Guia Lopes, nº 4.201, 2º andar, Bairro Canudos, Novo Hamburgo/RS.
O edital completo e ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura
Municipal de Novo Hamburgo: www.novohamburgo.rs.gov.br/atos-publicos

Novo Hamburgo, 7 de abril de 2021
PARASKEVI BESSA-RODRIGUES

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico

EXTRATO EDITAL 11/ 2021
SICC 2021

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
011/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAPIRANGA-RS, Sra. Carina Patricia Nath Corrêa, no
uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que encontra-se aberto o
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 011/2021, cujo objeto é o
registro de preços para o fornecimento de medicamentos e materiais para uso no
Centro de Zoonoses. O recebimento da documentação e propostas será no dia 27 de
abril de 2021, às 13:00 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação,
sito à Rua Padre Réus, n. 263, 3º andar, Centro, Sapiranga/RS. Os interessados
poderão acessar o pertinente Edital que orientará o referido processo licitatório
através do site www.sapiranga.rs.gov.br. Informações diretamente na sala do
Departamento de Compras e Licitações, em seu horário de expediente externo, pela
parte da tarde das 12:30 horas às 18:30 horas, de segunda a sexta-feira
(ressalvadas as alterações decorrentes de Decretos Municipais), pelo telefone (51)
3599-9500, ramal 215, ou pelo e-mail licitacao@sapiranga.rs.gov.br

Sapiranga, 07 de abril de 2021.
Carina Patricia Nath Corrêa
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA FARRAPOS - ACEF
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação
Cultural Esportiva Farrapos – ACEF, também a ser reconhecida e denominada pelo
seu nome de fantasia “CT Farrapos”, a comparecerem no dia 26 de abril de 2021,
às 19h30min, à Rua dos Girassois, 28, Alpes do Vale, NH, para participarem da
mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado a
constituição da Associação, o estatuto social e, eleitos os membros da Diretoria, do
Conselho Fiscal e do Conselho de Atletas.

Novo Hamburgo, 08 de abril de 2021.
Pela Comissão Organizadora: Everson Rambor Reynaldo
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Pregão Eletrônico N° 7/2021 – Atas Nº 37/2021 e 41/2021.
Registro de Preços visando aquisição de materiais médicos para o Município de
Novo Hamburgo. Em favor de: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e ODONTOMEDI
– PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.
Termo aditivo N° 01 à Ata de Registro de Preços N° 97/2020.
Fica realinhado o valor unitário referente ao item 03. Em favor de: J P CAVEDON
SOARES - ME.
Termo aditivo N° 01 à Ata de Registro de Preços N° 152/2020.
Fica acrescido o item 18. Em favor de: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A.
Termo aditivo N° 01 à Ata de Registro de Preços N° 228/2020.
Fica acrescido o item 17. Em favor de: CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Termo aditivo N° 01 à Ata de Registro de Preços N° 13/2021.
Fica acrescido o item 20. Em favor de: MÔNICA R. DE MELLO FARIA ME.
Termo aditivo N° 01 à Ata de Registro de Preços N° 12/2021.
Fica acrescido o item 55. Em favor de: NJL NEUBARTH E CIA LTDA-ME.
Requisição N° 834/2021 – GP.
Ratificado pelo Chefe de Gabinete em 01/04/2021 – Lei Federal nº 8666/93, art.
25, caput. Aquisição de 5 assinaturas de periódico, pelo período de 01 ano. Valor
total: R$ 1.200,00. Em favor de: EDITORA JORNALÍSTICA RS LTDA.
Requisição N° 907/2021 – SECULT.
Ratificado pelo Secretário Municipal de Cultura em 01/04/2021 – Lei Federal nº
8666/93, art. 25, III. Contratação de músico para realização do Festival da Cidade
– Formato Online, para comemorar os 94 anos do Município. Valor total: R$
1.200,00. Em favor de: MYCCAEL ROCHA.
Requisição N° 908/2021 – SECULT.
Ratificado pelo Secretário Municipal de Cultura em 01/04/2021 – Lei Federal nº
8666/93, art. 25, III. Contratação de músico para realização do Festival da Cidade
– Formato Online, para comemorar os 94 anos do Município. Valor total: R$
1.500,00. Em favor de: LUIZ GUSTAVO LEUCK DALLASTRA.
Requisição N° 912/2021 – SECULT.
Ratificado pelo Secretário Municipal de Cultura em 01/04/2021 – Lei Federal nº
8666/93, art. 25, III. Contratação de empresa de artes para realização do Festival
da Cidade, para comemorar os 94 anos do Município. Valor total: R$ 1.240,00. Em
favor de: EU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.
Requisição N° 901/2021 – SECULT.
Ratificado pelo Secretário Municipal de Cultura em 31/03/2021 – Lei Federal nº
8666/93, art. 25, III. Contratação de músico para realização do Festival da Cidade
– Formato Online, para comemorar os 94 anos do Município. Valor total: R$
1.200,00. Em favor de: MARLON HENRIQUE SAUL.
Termo aditivo N° 01 ao Contrato N° 019/2021.
Fica alterado o gestor fiscal do contrato. Em favor de: PÓLUX MONTAGENS
ELÉTRICAS EIRELI.
Termo aditivo N° 04 ao Contrato N° 033/2017.
Fica renovado por mais 12 meses, a contar de 31 de março de 2021. Em favor de:
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
Termo aditivo N° 03 ao Contrato N° 249/2019.
Fica concedido reequilíbrio econômico-financeiro no valor do lote I no percentual de
48,4%. Em favor de: EXATEL TELEFONIA LTDA - EPP.
Diretoria de Compras e Licitações – 08/04/2021.

BOLETIM DE INFORMAÇÕES Nº 32/2021.ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ

O MUNICÍPIO DE ARARICÁ – RS, torna público, para conhecimento dos
nteressados que realizará licitações, como segue:
1. PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 Contratação de empresa habilitada

para
aquisição de generos alimenticios para as EMEIS e EMEFS no decorrer no

ano letivo de 2021, conforme edital.
2. Data da abertura dos envelopes: Dia 22/04/2021
Horário: 14Hs
Local: Departamento de Compras e Licitações - Prefeitura de Araricá
Cópia dos Editais e seus anexos poderão ser obtidos no site da Prefeitura e

ou junto a Comissão Permanente de Licitações na sede da Prefeitura
Municipal, ainda pelos e-mails licitacoes@ararica.rs.gov.br ou
compras@ararica.rs.gov.br .

Araricá, 08 de Abril de 2021.
FLÁVIO LUIZ FOSS
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURAMUNICIPALDE
CARAÁ - RS

EXTRATO DE EDITALDE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021

O Município de Caraá, representado pelo Sr. Magdiel dos Santos Silva, Prefeito Municipal,

no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que estarão abertas as inscrições

para o odidneerpmocodoírepon,1202/30ºNODACIFILPMISOVITELESOSSECORP
entre 08 a 15 de abril de 2021 das 08h30min às 11h 30min, em dias úteis, junto à sede da
Prefeitura Municipal , sito àAvenidaArno Von Saltiel, 478 Centro de Caraá visando o cadastro de

Operários - sob as condições previstas no Edital, Maiores informações e edital completo poderão
ser adquiridos junto a Secretaria de Administração, no horário de expediente administrativo, de

Segunda a Sexta-feira, pelos fones 3615-1222 ou pelo site: www.caraa.rs.gov.br.

MAGDIELDOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal.


