Jornal do Comércio

2° Caderno

Sexta-feira e fim de semana, 19, 20 e 21 de agosto de 2022

3

Setor de franquias
cresce 16,8% no
segundo trimestre
O franchising brasileiro acelerou sua trajetória de recuperação no segundo trimestre do ano
frente a igual período de 2021.
Com um faturamento 16,8%
maior, o setor manteve sua resiliência frente um cenário com
inflação mais elevada e incertezas macroeconômicas, ao mesmo tempo em que superou em
11,4% o faturamento nominal do
2º tri de 2019. É o que mostra a
Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor realizada pela Associação Brasileira de Franchising
(ABF). Segundo o estudo, a receita passou de R$ 41,140 bilhões
para R$ 48,052 bilhões nesse período. Quando observado o crescimento em relação ao segundo
tri de 2020 – marcado pelo início
da pandemia – o índice chega a
73,3%.
Além da recuperação da economia de forma geral, a elevação
está associada ao maior fluxo de
consumidores nas lojas físicas
(inclusive em shoppings centers
e outros centros comerciais), a
retomada mais disseminada de
hábitos presenciais e eventos sociais e corporativos e uma grande demanda reprimida em áreas
como alimentação e turismo,
sendo que o delivery e o e-commerce mantiveram níveis consideráveis. A retomada de serviços
e a melhoria da taxa de emprego
são outros fatores importantes.
No semestre, a alta no faturamento foi de 12,9% na comparação com os primeiros seis meses
do ano passado, saltando de R$
81,021 bilhões para R$ 91,432 bilhões. Observando-se os primeiros semestres de 2020 e de 2022,
a receita cresceu 32,0%, e em relação ao mesmo período de 2019,
o faturamento aumentou 8,1%.
A pesquisa da ABF apontou
também que a receita no período acumulado de 12 meses avançou 9,2%, de R$ 178,950 bilhões
para R$ 195,450 bilhões. Entre os
meses de abril a junho de 2020 e
deste ano, a variação positiva foi
de 14%, e em referência a igual
período de 2019, pré-pandemia, o
crescimento do setor foi de 8,6%.
A inflação de 5,9% no primeiro semestre também concorreu para estes resultados, porém,
o setor não vem fazendo o repasse integral e tem buscado formas
de mitigar seus reflexos, como
renegociação com fornecedores,
alteração de mix de produtos,
adoção de novas tecnologias, etc.
Para André Friedheim, presidente da ABF, “os dados positivos reforçam a resiliência e
a maturidade do setor de franquias, que mesmo enfrentando
impactos da pandemia e novos
desafios, segue resistindo e avança em sua recuperação.”

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO VALENTIM DO SUL

MUNICÍPIO DE BROCHIER - RS
AVISO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 – TIPO MENOR PREÇO. Objeto: Prestação
de serviços de oficina mecânica. Apresentação de propostas e credenciamento
dia 01/09/2022, às 14:30h. Editais e maiores informações, Setor de Licitações
da Prefeitura, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h, telefones (51)
3697-1212/1215. www.brochier.rs.gov.br
Brochier/RS, 19 de agosto de 2022.
CLAURO JOSIR DE CARVALHO, Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022
O Prefeito de Paulo Bento/RS, torna público que se encontra aberta Licitação, na Modalidade
Tomada de Preço nº 12/2022, que tem por objetivo a Seleção de propostas visando a Contratação de
empresa para execução dos serviços de coleta, transporte, classificação, compostagem e destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares gerados pela coleta regular no Município. Recebimento dos
envelopes no dia 09/07/2022, às 08h30min. Edital e maiores informações na Prefeitura ou no endereço
www.paulobento.rs.gov.br ou através do telefone (54) 3613 0075.
Paulo Bento, 18 de Agosto de 2022.
Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA ROSA - FUMSSAR

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa torna público que, nos termos da Lei nº 8.666/93 e da
Lei nº 10.520/02, realizará licitação conforme segue: PREGÃO PRESENCIAL 16/2022 - Constitui objeto
da presente licitação a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços de
fornecimento e administração de cartão alimentação aos servidores e empregados públicos da Fumssar.
Abertura no dia 01/09/2022 às 8h30min. O edital em seu teor encontra-se a disposição na Seção de
Material e Patrimônio. Telefones para contato: (55)3513-5150/5152 e no site: www.fumssar.com.br. Santa
Rosa, 18 de agosto de 2022. Rogério Silva dos Santos - Diretor Administrativo Fumssar.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL

PREGÃO 11/2022
Registro de Preços para Aquisição de Material Gráﬁco
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE - UFCSPA torna público que no dia 05-09-2022 às 10h00min, procederá a
abertura do pregão n° 11/2022 objetivando aquisição, por meio do Sistema de Registro
de Preços, de MATERIAIS IMPRESSOS, produzidos por IMPRESSÃO OFFSET,
DIGITAL ou SERIGRÁFICA, e RECORTE ELETRÔNICO, para fornecimento num
período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. O Edital encontra-se disponível no site www.gov.br/
compras , bem como, pode ser obtido através do e-mail: licitacao@ufcspa.edu.br

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL - RS torna público, para o conhecimento dos interessados, que
se encontra aberto o processo de licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, referente a contratação de empresas para prestação de serviços e aquisição de
materiais ao projeto de sistema de Internet via cabo óptico e rádio para área rural do município, o recebimento
dos envelopes e abertura ocorrerá na data de 06 de Setembro de 2022, às 09:00horas, na sede do Município.
A cópia do Edital está disponível no endereço eletrônico (www.saovalentimdosul.rs.gov.br) e maiores
informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Rua João Scussel, 66,
ou pelo fone (54) 3472-2019.
São Valentim do Sul-RS, 19 de agosto de 2022. GERI ANGELO MACAGNAN, Prefeito Municipal

Câmara Municipal
de Porto Alegre
LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE torna pública a abertura do seguinte certame:
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022.
PROCESSO SEI Nº 116.00027/2022-91
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura, ou de ambas, especializada para
execução de obra de impermeabilização e recuperação de elementos de concreto no terraço do
prédio sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, de acordo com os projetos, memoriais descritivos e
especificações técnicas específicos.
LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 14 horas do
dia 21-09-2022.
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO: 14 horas e 10 minutos do dia 21-09-2022.
LOCAL: Câmara Municipal de Porto Alegre – Sala das Comissões.
ENDEREÇO FÍSICO: Avenida Loureiro da Silva, 255, sala 301, Bairro Centro Histórico, Município de
Porto Alegre, RS, CEP 90013-901.
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
01/2022, DA CMPA: www.camarapoa.rs.gov.br/licitacoes ou licita@camarapoa.rs.gov.br.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo, 60 (sessenta) dias.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: item 17 do Edital de Concorrência nº 01/2022, da CMPA.
Município de Porto Alegre, 15 de agosto de 2022.
Fabricio Benites Bernardes, Diretor Geral.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA
DA CAIXA AG BAIRRO SANTA CATARINA EM CAXIAS DO SUL/RS
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade
na locação de imóvel pronto ou a construir, localizado na Rua Matheo Gianella entre as ruas Campo dos Bugres
e Antonio Ribeiro Mendes, Rua Campo dos Bugres até Rua Antonio Ribeiro Mendes, Rua Marcos Martini em
toda a extensão , no Município de Caxias do Sul/RS. O imóvel deve possuir documentação regularizada junto
aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área mínima de 500 m² com pé direito mínimo
de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de
estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá
obedecer todas as normas e legislação aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação
de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área
construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome
do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados
através do e-mail CE0GI04@CAIXA.GOV.BR e os documentos originais entregues no endereço: Rua das
Marrecas, no 20 – 12o Andar – Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 ou em qualquer Agência
da CAIXA, destinado à CEOGI, aos cuidados de Marcia Paiva ou Euti Andreassa. Esclarecemos que a pesquisa
de mercado ﬁcará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

Porto Alegre, 19 de agosto de 2022
Comissão Permanente de Licitações da UFCSPA
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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3079/0222 - 1° Leilão e nº 3080/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade
da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 02/09/2022 até 11/09/2022, no primeiro
leilão, e de 16/09/2022 até 26/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados de AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE
e SP, e no escritório do leiloeiro, Sr. MARCOS ROBERTO TORRES, no endereço Rua Alice Além
Saad, nº 855, sala 2305, Bairro Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP, CEP 14096-570, telefone
(16) 3629-6203 / (16) 99709-6203. Atendimento no horário de segunda a sexta das 09h às 18h
(Site: www.3torresleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 12/09/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 27/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.3torresleiloes.com.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DE AGÊNCIA DA CAIXA AG AV PROFESSOR
OSCAR PEREIRA/ PORTO ALEGRE/RS
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à
viabilidade na locação de imóvel pronto ou a construir, localizado da Avenida Padre Cacique, do
número 1900 até 2906, Bairro Cristal, até a rótula formada pelas ruas : Av Padre Cacique, Diário de
Noticias, Estevão Cruz e Av Chui. De Avenida Diário de Noticias do inicio ao número 1500, Bairro
Cristal, Em toda a extensão da Av. diário de Notícias. Da rótula formada pelas ruas: Av. Padre
Cacique, Diário de Notícias, Estevão Cruz e Av. Chuí. Até a rótula formada pelas ruas: Av. Diário
de Notícias, Av. Icaraí, Av. Wenceslau Escobar e Tamandaré, no Município de Porto Alegre/RS. O
imóvel deve possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de
até 10 anos, possuir área mínima de 220 m² com pé direito mínimo de 3,5m, em um único pavimento
(térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento,
conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer
todas as normas e legislação aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação
de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel,
área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os
documentos devem ser enviados através do e-mail CE0GI04@CAIXA.GOV.BR e os documentos
originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, no 20 – 12o Andar – Torre 3 – Centro – Rio de
Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI, aos cuidados
de Marcia Paiva ou Euti Andreassa. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ﬁcará aberta ao
recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

