
Aviso de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2018. Objeto: Contratação de
empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  locação  de  banheiros
químicos. Abertura: 12.04.2018 às 14 horas. O Edital encontra-se disponível
nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR - SECRINT
CONVOCAÇÃO

CONVOCA PARA INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS DISTRITAIS
DO DISTRITO DE PULADOR PARA ASSEMBLEIA.

O Secretário do Interior, no uso de suas atribuições, em cumprimento as Leis
4359/2006 e 4572/2009 do Decreto 40/2007, e em razão da necessidade de
nova indicação para o cargo de Subprefeito que consta na portaria 548/2017
de  08/04/2017,  e  parecer  do  processo  2017/13808,  vem  por  meio  deste
CONVOCAR as entidades que tem interesse em postular assento no Conselho
Distrital  para  indicar  os  Conselheiros  Distritais  do  Distrito  de  Pulador,  na
assembleia plenária que ocorrerá no dia 23 de abril de 2018, a partir das 19
horas, no salão comunitário do Distrito, com o objetivo de realizar a posse do
Conselho e, posteriormente, de uma lista tríplice dos candidatos ao cargo de
Subprefeito do Distrito.

ANTONIO BORTOLOTTI - Secretário do Interior

http://www.pmpf.rs.gov.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
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