
EDITAIS Santa Rosa
Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

Jornal Gazeta Regional 
Bissemanal: quartas e sábados 13

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 0002/2022
O SEST - Serviço Social do Transporte, torna pú-

blico a adjudicação e homologação da concorrência 
nº 0002/2022 cujo objeto é “Selecionar e contratar 
empresa especializada no serviço técnico, com for-
necimento de materiais e mão de obra para instala-
ção de cabeamento estruturado de rede WI-FI para 
a Unidade B087 - Santa Rosa/RS”, cujo resultado do 
certame foi em favor da empresa: DENIS FAORO – 
TCHÊINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, CNPJ 
11.822.631/0001-02, no valor de R$ 14.750,00 (qua-
torze mil setecentos e cinquenta reais)

DANIELA REGINA BUDTINGER BORGES
Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO DE TER-
MO ADITIVO 01/2022, 
REFERENTE AO CON-
TRATO Nº 04/2021. 

C O N T R A T A N T E S 
– INSTITUTO DE PRE-
VIDÊNCIA DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS MU-
NICIPAIS DE SANTA 
ROSA – PREVIROSA 
E GESTOR UM CON-
SULTORIA ATUARIAL 

LTDA. OBJETO – Alte-
ração da Razão Social e 
endereço da Contratada. 
DATA E ASSINATURAS 
– Santa Rosa, 12 de abril 
de 2022. Salatiel Olivei-
ra Santos, Diretor – Pre-
sidente do PREVIRO-
SA e Michele de Mattos 
Dall´agnol, sócia-admi-
nistradora da GESTOR 
UM CONSULTORIA 
ATUARIAL LTDA.

Torna pública a abertura de processo seletivo 
para contratação e formação de cadastro re-

serva nacional para atuar em Santa Rosa/RS.

INSTRUTOR SENAT (TRÂNSITO) – Cód. 
334/22

INSTRUTOR SENAT (GESTÃO/COMPOR-
TAMENTAL) – HORISTA – Cód. 478/22

INSTRUTOR SENAT (INFORMÁTICA) – 
HORISTA – Cód. 479/22

ODONTOLOGO (ODONTOPEDIATRIA) – 
Cód. 488/22

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I – Cód. 
498/22

INSTRUTOR SENAT (MECÂNICA A DIE-
SEL) - HORISTA– Cód. 499/22

AGENTE DE MOBILIZAÇÕES – Cód. 
591/22

Para mais informações, acesse o endereço ele-
trônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, du-
rante o período de inscrições,  que será de 20/04 a 
27/04/2022.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 
avaliação de conhecimentos específi cos, avaliação 

documental e entrevista.

AVISO DE 
LICITAÇÃO

O Município de Santa 
Rosa, RS, torna público, 
para o conhecimento de 
todos os interessados, 
que realizará a(s) se-
guinte(s) licitação(es): 
TOMADA DE PREÇOS 
24/2022 - Objeto: Con-
tratação de empresa 
para pavimentação as-
fáltica e pavimentação 

com piso intertravado 
no entorno do Museu e 
do Mercado Público Mu-
nicipal, incluindo obras 
complementares de dre-
nagem pluvial, meio-fi o 
e meio-fi o com sarjeta, 
passeio público, rampas 
de acessibilidade, enlei-
vamento e iluminação, 
na Praça 10 de Agosto, 
Centro, as quais serão 
executadas com recur-
sos fi nanceiros do Go-

verno Federal, a serem 
repassados através do 
Ministério do Turismo, e 
de contrapartida do Mu-
nicípio, de acordo com o 
Contrato de Repasse nº 
909072/2020/MTUR/
CAIXA (2ª chamada).  
Abertura: 11/05/2022 – 
8:00 horas. O(s) edital(s) 
e seus anexos estará(ão) 
disponível(eis) na pró-
xima SEGUNDA-FEIRA 
(25/04/2022), no site do 

Município de Santa Rosa 
(www.santarosa.rs.gov.
br). OBS: Informações 
poderão ser obtidas na 
Seção de Compras, tele-
fone (55) 3511-5100, ra-
mal 283. 

Santa Rosa, 20 de abril 
de 2022. 

André Stürmer
Secretário de 

Administração e Fazenda

MUNICÍPIO DE SAN-
TA ROSA, através da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento situado à 
Avenida Expedicioná-
rio Weber 2983, torna 
público que requereu à 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a LI-
CENÇA PRÉVIA e de 

INSTALAÇÃO para a 
atividade de Drenagem 
pluvial, pavimenta-
ção asfáltica e sinaliza-
ção localizada na Rua 
das Margaridas, Bairro 
São Francisco/Planal-
to, conforme  Processo 
1139/2022.

MUNICÍPIO DE SAN-
TA ROSA, através da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento situado à 
Avenida Expedicioná-
rio Weber 2983, torna 
público que requereu à 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a LI-

CENÇA PRÉVIA e de 
INSTALAÇÃO para a 
atividade de Drenagem 
pluvial e pavimenta-
ção asfáltica  localizada  
na  Rua José Bonifácio, 
Bairro Central,   con-
forme Processo  nº 
1168/2022.

MUNICÍPIO DE SAN-
TA ROSA, através da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento situado à 
Avenida Expedicioná-
rio Weber 2983, torna 
público que requereu à 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a LI-

CENÇA PRÉVIA e de 
INSTALAÇÃO para a 
atividade de Drenagem 
pluvial, pavimentação 
asfáltica e sinalização 
localizada na Rua Santo 
Ângelo, Centro, Santa 
Rosa, conforme  Proces-
so 1143/2022.

MUNICÍPIO DE SAN-
TA ROSA, através da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento situado à 
Avenida Expedicioná-
rio Weber 2983, torna 
público que requereu à 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a LI-

CENÇA PRÉVIA e de 
INSTALAÇÃO para a 
atividade de Drenagem 
pluvial, pavimentação 
asfáltica e sinalização 
localizada na Rua Bela 
Vista e Arnaldo Koening, 
Bairro Planalto, confor-
me Processo 1152/2022.

MUNICÍPIO DE SAN-
TA ROSA, através da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento situado à 
Avenida Expedicioná-
rio Weber 2983, torna 
público que requereu 
à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, a 
LICENÇA PRÉVIA e de 
INSTALAÇÃO para a 

atividade de Drenagem 
pluvial, pavimentação 
asfáltica e sinalização 
localizada na Rua Uru-
guai (trecho entre a 
Rua João Alberto Schi-
mitt até a Rua Manoel 
Ferreira Brandão Fi-
lho), Bairro Central, 
conforme Processo 
1158/2022.

MUNICÍPIO DE SAN-
TA ROSA, através da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento situado à 
Avenida Expedicioná-
rio Weber 2983, torna 
público que requereu à 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a LI-

CENÇA PRÉVIA e de 
INSTALAÇÃO para a 
atividade de Drenagem 
pluvial,  pavimentação 
asfáltica e sinalização  
localizada  na  Rua Tei-
xeira Mendes, Bairro 
Central, conforme  Pro-
cesso 1171/2022 .

Com plataforma digital, Cartório de Notas registram 
aumento de 24% nos divórcios em Santa Rosa em 2021

Acesso ao computador e uma 
videoconferência com o tabelião 
de notas de preferência são ago-
ra o caminho mais rápido para 
quem quer se divorciar em Santa 
Rosa. Em meio à crise sanitária 
causada pela Covid-19 e o lan-
çamento, em julho de 2020, da 
plataforma e-Notariado (www.e-
-notariado.org.br), os Cartórios 
de Notas santa-rosenses regis-
traram 46 divórcios digitais em 
2021.

O número registrado no ano 
de 2021 é 24% maior que o veri-
fi cado em 2020, primeiro ano da 
pandemia causada pelo novo co-
ronavírus, quando foram lavradas 
37 escrituras de divórcios nos Ta-
belionatos de Notas. 

Já a nível estadual, o Rio Gran-
de do Sul foi o estado que regis-
trou o segundo maior crescimen-
to de atos, com 477 divórcios a 
mais em 2021 em relação ao ano 
anterior. O número registrado no 
ano de 2021 é 8% maior que o ve-
rifi cado em 2020, primeiro ano 
da pandemia causada pelo novo 
coronavírus, quando foram la-
vradas 5.866 escrituras de divór-
cios nos Tabelionatos de Notas. 
Em 2019, foram praticados 6.345 
atos.

Os dados constam da Central 
de Serviços Eletrônicos Compar-
tilhados (Censec), plataforma de 
dados administrada pelo Colégio 
Notarial do Brasil (CNB/CF), en-

tidade que reúne os 8.580 Cartó-
rios de Notas do País onde, desde 
2007, é possível realizar separa-
ções, divórcios, inventários e par-
tilhas.

“O período maior de convi-
vência contínua entre casais por 
conta do isolamento social teve 
refl exos nesse aumento das dis-
soluções matrimoniais. A prática 
do ato em meio digital durante a 
pandemia facilitou o acesso à ofi -
cialização do processo de divór-
cio. Podemos observar essa maior 
facilidade na vida do usuário que 
não precisa mais se deslocar ao 
Tabelionato para ter concretizada 
sua vontade, podendo utilizar in-
clusive o aparelho celular”, desta-
ca o presidente do CNB/RS, José 
Flávio Bueno Fischer.

Lançada em junho de 2020, 
em meio às restrições de deslo-
camentos causadas pelo ápice da 
crise sanitária no país, a platafor-

ma e-Notariado (www.e-notaria-
do.org.br), regulamentada nacio-
nalmente pelo Provimento nº 100 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), permite a prática de quase 
100% dos atos notariais em meio 
eletrônico, entre eles todos os ti-
pos de escrituras, procurações, 
testamentos e atas notariais. 

Como fazer um
divórcio online 
Para realizar o divórcio em 

Cartório de Notas o casal deve es-
tar em comum acordo com a deci-
são e não ter pendências judiciais 
com fi lhos menores ou incapazes. 
O processo pode ser realizado 
de forma totalmente online, por 
meio da plataforma e-Notariado 
(www.e-notariado.org.br), onde 
o casal, de posse de um certifi cado 
digital emitido de forma gratuita 
por um Cartório de Notas, poderá 
declarar e expressar sua vontade 
em uma videoconferência condu-
zida pelo tabelião. 

Após entrar em contato com o 
Cartório de Notas de sua escolha, 
é agendada uma videoconferên-
cia com o tabelião para realizar 
a escritura, que é assinada digi-
talmente com certifi cado digital 
Notarizado ou por ICP-Brasil, as-
sinatura digital de padrão nacio-
nal utilizada, por exemplo, para 
declarar o Imposto de Renda. Os 
serviços desta plataforma tam-
bém estão disponíveis em apare-
lhos celulares.

Número de atos praticados em 2021 supera 40 
e registra crescimento em relação ao ano anterior


