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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 

PORTARIA Nº 1 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre a exoneração de Maria José Bastos da 

Silveira do cargo de coordenadora de programas e 

projetos. 

  

O presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO 

ALEGRE – CM Granpal, com base no artigo 32, caput do Estatuto da 

entidade: 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1° Exonerar, Maria José Bastos da Silveira do cargo de 

coordenadora de programas e projetos do Consórcio da Associação 

dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2019. 

  

ÉDERSON MACHADO DOS SANROS 

Diretor executivo do CM GRANPAL  

Publicado por: 

Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:8EFF93D1 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018 

OBJETO: registro de preço para futura contratação de prestação de 

serviços para execução de limpeza pública das vias de rolamento, 

praças e áreas urbanas ou rurais dos municípios integrantes do CM 

GRANPAL – Consórcio da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre e demais conveniados. 

  

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 

nas dependências do CM GRANPAL, sito na avenida das Indústrias, 

469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 

servidora Carolina Serro Fontana, assessora jurídica, procedeu a 

redação da presente ata com a decisão acerca dos recursos 

apresentados contra a habilitação de licitantes. Segue decisão: 

Vistos. As licitantes COOTRAVIPA – Cooperativa de Trabalho, 

Produção, Comercialização dos Trabalhadores Autônomos das 

Vilas de Porto e Urban Serviços e Transportes LTDA, 

qualificadas no processo licitatório, apresentaram recurso contra 

decisão de habilitação das empresas Mecanicapina Limpeza 

Urbana Ltda e BH produções e Serviços LTDA, respectivamente. 

A licitante COOTRAVIPA referiu que o recurso é cabível e 

tempestivo e alegou que a documentação de habilitação técnica 

não atende previsão editalícia. Destacou que o atestado de 

capacidade técnica do profissional responsável técnico não 

demonstrou que executou obras de pavimentação e 

microdrenagem superficial. Argumentou a vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo. Postulou a 

inabilitação da licitante habilitada e juntou documentos. A 

licitante Urban Serviços e Transportes LTDA arguiu a 

tempestividade do recurso e alegou o descumprimento notório da 

qualificação técnica. Invocou precedente judicial do grupo 

econômico que faz parte a licitante BH, bem como a fraude do uso 

da prerrogativa da Lei Complementar 123/2006. Postulou a 

inabilitação da licitante habilitada e juntou documentos. Em 

contrarrazões, a licitante BH Produções e Serviços LTDA-EPP, 

argumentando a sua conformidade em relação à qualificação 

técnica. Destacou que deve haver pertinência material entre a 

motivação da intenção de recorrer e as razões escritas. Referiu 

que é falaciosa a acusação de grupo econômico e descumprimento 

da Lei Complementar 123/2006. Ao final, requereu a manutenção 

da decisão de sua habilitação. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Preliminarmente, destaco que, de acordo com a sessão de 

pregão, seguem os temas que serão analisados na presente 

decisão: 6- Representante da empresa COOTRAVIPA refere que 

a empresa MECANICAPINA não atendeu ao item 9.3.5 do Edital. 

- 7 - O representante da empresa URBAN aponta que, com 

relação a empresa BH, esta não atende os itens 9.1.3.1, 9.1.3.4 e 

9.1.3.5 do Edital. A Lei 10.520/2002 preceitua, no inciso XIII do 

artigo 4º, que “declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”. De 

acordo com a intepretação legislativa, somente serão analisados os 

pontos fixados em sessão, uma vez que a inovação recursal não é 

permitida. No caso em comento, as licitantes recorrentes 

basearam seus recursos no mesmo fundamento e, neste aspecto, 

me utilizo das informações prestadas pelo assessor técnico Vicente 

Marques, que é engenheiro civil, e as utilizo como razão de 

decidir: “A licitação é o procedimento administrativo vinculado 

por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por 

ela controlados selecionam a proposta mais vantajosa entre as 

oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos: a 

celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, 

artístico ou científico. Diante disso, o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida 

em que vincula não só a Administração, como também os 

administrados às regras nele estipuladas. Além disso, as 

disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n. 

8.666/93). Diante do exposto, cabe reiterar que o edital do Pregão 

Presencial nº 08/2018, no item 9.1.3.5, apresentou um equívoco 

redacional em relação ao OBJETO LICITADO, conforme 

demonstrado abaixo: 9.1.3.5. Comprovação de possuir em seu 

quadro permanente, responsável técnico habilitado na área de 

engenharia civil, com atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 

operacional equivalente ou superior ao objeto deste TR, que 

comprove(m) ter executado obras de pavimentação e de 

microdrenagem superficial. Na realidade, a comprovação técnica 

deveria estar relacionada ao objeto licitado, conforme fora 

previsto no Termo de Referência, p. 59-60, a saber: Comprovação 

de possuir em seu quadro permanente, Responsável Técnico 

habilitado nas áreas de engenharia civil, com atestação de 

responsabilidade técnica por execução de serviços de 

complexidade tecnológica operacional equivalente ou 60 superior 

ao objeto deste TR, que comprovem ter executado serviços de 

limpeza urbana compatíveis com os exigidos por esse termo. 

Conforme exposto acima, o equívoco foi mesmo redacional. No 

que tange à qualificação técnica necessária, embora o TR e o 

Edital tenham previsto a necessidade de responsável técnico 

habilitado na área de engenharia civil, com atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obras e/ ou serviços, a 

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 do CONFEA, 

que discrimina atividades das diferentes modalidades 

profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, habilita 

também o ENGENHEIRO AGRÔNOMO para a realização de 

tais atividades (vide art. 1°, art. 5°, I e art. 7°, I, da Resolução do 

CONFEA n° 218/1973). Importa ressaltar que em determinados 

serviços de limpeza urbana deve haver cuidados quanto à 

segurança dos operários e cuidados para não haja exposição ao 

risco de contaminações de naturezas biológicas, físicas e químicas 

e, assim sendo, é necessária a responsabilidade de profissional 

vinculado às modalidades de Engenharia Civil ou Agronomia 

para exercício de tais atividades. Diante disso, não acolho os 
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recursos apresentados e decido por manter a decisão do 

julgamento de habilitação e declaração de vitória das licitantes 

BH Produções e Serviços Ltda e Mecanicapina Limpeza Urbana 

Ltda. Publique-se a decisão e procedam-se os demais atos para 

finalizar o procedimento licitatório. Porto Alegre, 31 de janeiro de 

2019. Éderson Machado dos Santos. Diretor executivo CM 

GRANPAL”. Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a 

presente ata que vai assinada por mim. 

  

CAROLINA SERRO FONTANA 

Assessora Jurídica  

Publicado por: 

Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:0A6390C1 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA 
 

ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 EDITAL Nº 005/2019 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

EDITAL Nº 005/2019 

  

EDITAL ADITIVO 

  

Art. 01º - GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN, Prefeito Municipal de 

Alegria, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna 

público EDITAL ADITIVO referente a realização de Concurso 

Público destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro 

Permanente do Município de Alegria, sob regime estatutário, o qual se 

regerá de acordo com as disposições do EDITAL 001/2018, do Edital 

de Retificação publicado no dia 24/10/2018, EDITAL 002/2018, 

EDITAL 003/2018, EDITAL 004/2018, EDITAL 005/2018, EDITAL 

001/2019, EDITAL 002/2019, EDITAL 003/2019, EDITAL 

004/2019, deste edital e da legislação municipal específica. 

  

Art. 02º - Se após o computo da pontuação de títulos houver empate 

entre candidatos, os critérios para desempate serão os dispostos no 

item 4, e suas subdivisões, constantes no título IX - DA 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - do EDITAL 001/2018, conforme 

segue: 

“4. Havendo empate entre 2 (dois) ou mais candidatos, terá 

prioridade na ordem classificatória final, sucessivamente, o 

candidato que: 

4.1. Apresentar idade mais avançada se, dentre os candidatos 

aprovados houver pelo menos 1 (um) com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos, em conformidade com as disposições do 

Art.1º, combinado com o Artigo 27, Parágrafo único, da Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso. 

4.2. Tiver obtido maior pontuação nas questões de conhecimento 

específico. 

4.3. Tiver obtido maior número de pontos na prova de português. 

4.4. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados 

todos os critérios acima, o desempate se dará através do sistema 

abaixo descrito: 

4.4.1 Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com 

seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, 

conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria 

Federal imediatamente anterior ao dia da prova objetiva 

(06/01/2019), segundo os critérios a seguir: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro 

prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem 

será a decrescente”. 

  

Art. 03º - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela 

Comissão de Coordenação e Aplicação 

  

Alegria/RS, 31 de janeiro de 2019. 

  

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN 

Prefeito Municipal de Alegria 

  

Registre-se e Publique-se:  

 

OLÍVIO OSMAR SPRINGER 

Secretário Municipal de Administração   

Publicado por: 

João Giovane Taborda 

Código Identificador:F2A1F537 

 
ADMINISTRAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 
 

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 

O Prefeito Municipal de Alegria, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais torna público a dispensa de licitação para 

prestação de serviços de mídia, através do informativo municipal, 

sendo este realizado 03 (três) vezes por semana, com intensidade de 

três minutos cada chamada, em dias alternados, sendo: terças, quintas 

e sábados, a partir das 12:00 horas, espaço a ser usado para divulgação 

de avisos e demais matérias de interesse público. Contratada: 

RADIO CIDADE CANÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

89.979.140/0001-67. O Contratante pagará a importância de R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês, por um período de 12 

(doze) meses, totalizando R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 

com base no artigo 24 inciso II da Lei Federal n º 8.666/93 e 

alterações posteriores.  

  

Alegria - RS, 31 de janeiro de 2019. 

  

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN 

Prefeito Municipal.  

Publicado por: 

João Giovane Taborda 

Código Identificador:C6A75701 

 
ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATO Nº 019/2019 
 

CONTRATO Nº 019/2019 - CONTRATANTE: Município de 

Alegria - OBJETO – Contratação de empresa para a prestação de 

serviços de mídia, através do informativo municipal, sendo este 

realizado 03 (três) vezes por semana, com intensidade de três minutos 

cada chamada, em dias alternados, sendo: terças, quintas e sábados, a 

partir das 12:00 horas, espaço a ser usado para divulgação de avisos e 

demais matérias de interesse público. DISPENSA 006/2019, Processo 

Administrativo 012/2019. Vigência – de 12 (doze) meses a contar da 

data de 18 de fevereiro de 2019. 

Valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Contratada: 

RÁDIO CIDADE CANÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 89.979.140/0001-67. Data: 

31.01.2019. 

  

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN 

Prefeito Municipal.  

Publicado por: 

João Giovane Taborda 

Código Identificador:34BEBD5E 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 02/2019 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA, 

sito a Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2266 – Centro – 

Alvorada – CEP 94810-001, CNPJ 09.331.032/0001-44, 

representada pelo seu Presidente, Ver. Juliano Roman Marinho,  


