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Senhores:

Em atendimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório, NOTIFICOOS a manifestaremse quanto ao descumprimento 

do item do edital que quoto a seguir:

3.2.2. Estejam cumprindo sanção de suspensão do direito de licitar ou de declaração de inidoneidade imposta pela 

Administração Pública, entendida esta como Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do Poder Público e 

das fundações por ele instituídas ou mantidas;

A sua empresa apresentou a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, em anexo. Também apresentou 

declaração de idoneidade, também anexada à presente. Ocorre que foi encontrado, em nome da sua empresa, o seguinte:

Aviso de Aplicação de Sanção Administrativa nº 82/2017

Nos termos da Portaria SMARH nº 108/2015, publicada no DOE de 22 de setembro de 2015, e do que consta no Expediente 

Administrativo de nº 16/240000047022, aplico ao licitante Gente Seguradora S/A (CNPJ 90.180.605/000102), a sanção 

administrativa de impedimento temporário de participação em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Rio 

Grande do Sul pelo prazo de 06 (seis) meses e multa de R$ 5.023,27 (cinco mil, vinte e três reais e vinte e sete centavos).

O aviso de publicação da sanção foi feito em 29 de setembro de 2017, no Diário Oficial do Estado do RS, conforme prova em 

anexo. O pregão em questão foi aberto em 18 de outubro de 2017. A punição aplicada pelo Governo do Estado do RS estava 

vigente e válida, indo contra as declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação e declaração de idoneidade 

apresentados pela empresa.

Desta forma, considero ambas as declarações em desconformidade, por existir prova em contrário às mesmas, havendo razões 

para a desclassificação total da proposta da empresa.

Em atendimento ao princípio da ampla defesa e contraditório, NOTIFICOOS a apresentar contrarazões, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, a contar da publicação da presente no site CMVSM, junto ao próprio edital, que será feito imediatamente 

após o envio deste email.

A apresentação das contrarazões, por si só, não implica na aceitação das mesmas e a não apresentação das contrarazões 

implica no decaimento do direito de contratar.

Qualquer resposta apresentada será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, através do sistema 

LICITACON.

A presente notificação está sendo enviada para o email constante da página 374 do processo 

(licitacao@genteseguradora.com.br ), com cópia para o email juridico.licitacao@genteseguradora.com.br , que temos ciência 

de tratarse de propriedade da sua empresa.

Cristiano Portela

Pregoeiro CMVSM
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Assunto: Triênio 
 Expediente: 17/1900-0048207-7 
 Nome: Edson de Oliveira 
 Id.Func./Vínculo: 2404281/02 
 Tipo Vínculo: efetivo 
 Cargo/Função: Professor - A-5 
 Lotação: SEDUC - 15 Coordenadoria Regional de Educação 

  
TORNA SEM EFEITO o ato registrado no  D.O.E. de 05/02/2015, referente a concessão do triênio 02, 
face concatenação de vínculos. 

 Codigo: 1817335 
     
Assunto: Triênio 
 Expediente: 17/1900-0048207-7 
 Nome: Edson de Oliveira 
 Id.Func./Vínculo: 2404281/02 
 Tipo Vínculo: efetivo 
 Cargo/Função: Professor - A-5 
 Lotação: SEDUC - 15 Coordenadoria Regional de Educação 

  
TORNA SEM EFEITO o ato registrado no  D.O.E. de 22/05/2015 referente a concessão do triênio 03, 
face concatenação de vínculos. 

 Codigo: 1817336 
     
Assunto: Triênio 
 Expediente: 17/1900-0048207-7 
 Nome: Edson de Oliveira 
 Id.Func./Vínculo: 2404281/02 
 Tipo Vínculo: efetivo 
 Cargo/Função: Professor - A-5 
 Lotação: SEDUC - 15 Coordenadoria Regional de Educação 

  
RETIFICA o ato registrado no D.O.E. de 22/09/2017, para declarar que faz jus a concessão do triênio 
04 a contar de 20/11/2014. 

 Codigo: 1817337 
   

Assunto: Triênio 
 Expediente: 17/1900-0052260-5 
 Nome: Fernandes Grasseli 
 Id.Func./Vínculo: 1573136/02 
 Tipo Vínculo: efetivo 
 Cargo/Função: Professor - D-6 
 Lotação: SEDUC - 16 Coordenadoria Regional de Educação 

  
RETIFICA o ato registrado no D.O.E. de 25/06/2014, para declarar que faz jus a concessão do triênio 
9, a contar de 10/03/2013. 

 Codigo: 1817338 
   
  
Assunto: Triênio 
 Expediente: 17/1900-0052260-5 
 Nome: Fernandes Grasseli 
 Id.Func./Vínculo: 1573136/02 
 Tipo Vínculo: efetivo 
 Cargo/Função: Professor - D-6 
 Lotação: SEDUC - 16 Coordenadoria Regional de Educação 

  
RETIFICA o ato registrado no D.O.E. de 23/06/2017, para declarar que faz jus a concessão do triênio 
10, a contar de 09/03/2016. 

 Codigo: 1817339 

BOLETINS

BOLETIM 072/2017

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC 
 SUBSECRETÁRIO: AMILTON SANTOS CALOVI 

 End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2º andar 
 Porto Alegre/RS - 90110-150 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
   

  Aviso de Aplicação de Sanção Administrativa nº 81/2017  

Nos termos da Portaria SMARH nº 108/2015, publicada no DOE de 22 de setembro de 2015, e do 
que consta no Expediente Administrativo de nº 17/2400-0001975-0, aplico ao licitante  Santacotex
Indústria Textil Ltda (CNPJ 04.439.015/0001-01), a sanção administrativa de impedimento temporá-
rio de participação em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul pelo 
prazo de 06 (seis) meses e multa de R$ 25.220,25 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte reais e vinte e 
cinco centavos). 

  
  Aviso de Aplicação de Sanção Administrativa nº 82/2017  

Nos termos da Portaria SMARH nº 108/2015, publicada no DOE de 22 de setembro de 2015, e do que 
consta no Expediente Administrativo de nº 16/2400-0004702-2, aplico ao licitante  Gente Seguradora 
S/A (CNPJ 90.180.605/0001-02), a sanção administrativa de impedimento temporário de participação 
em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul pelo prazo de 06 (seis) 
meses e multa de R$ 5.023,27 (cinco mil, vinte e três reais e vinte e sete centavos). 

  
  Aviso de Aplicação de Sanção Administrativa nº 83/2017  

Nos termos da Portaria SMARH nº 108/2015, publicada no DOE de 22 de setembro de 2015, e do 
que consta no Expediente Administrativo de nº 17/2400-0001359-0, aplico ao licitante  Marília Beatriz 
Oliveira Reschke Me (CNPJ 20.327.186/0001-03), a sanção administrativa de impedimento tempo-
rário de participação em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul 
pelo prazo de 06 (seis) meses e multa de R$ 81.924,80 (oitenta e um mil, novecentos e vinte e quatro 
reais e oitenta centavos). 

  
  Amilton Santos Calovi,  
 Ordenador de Despesas 

 Subsecretário da Administração Central de Licitações - CELIC/SMARH 

 Codigo: 1817690 

LICITAÇÕES 
  

       AVISO DE RETIFICAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº   0  660/2017   PROCESSO Nº 000001-11.65/16-2  

O Pregoeiro da Subsecretaria da Central de Licitações, designado pela Portaria nº 006/17, no uso de 
suas atribuições, torna pública a retifi cação do edital em epígrafe, a qual encontra-se disponível no 
site  www.celic.rs.gov.br  e  www.compras.rs.gov.br .  

  
  ABERTURA DE ENVELOPES  

  Tomada de Preços n° 024/2017   Processo Administrativo n° 009519-1202/12-2  
A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 006/17, informa que fi ca marcada 
para o dia 02.10.2017, às 15hrs, a Sessão de Abertura do Envelope 02 (Propostas) dos licitantes, 
referente ao processo em epígrafe. 

  
  RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

    Pregão Eletrônico n° 0348/2017   Processo Administrativo nº 16/2000-0078924-0  
O Diretor do DELIC/CELIC decide pelo conhecimento do recurso interposto pela empresa W & M Pu-
blicidade Ltda - EPP e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, com base nos fundamentos e nas razões 
contidas na Informação nº 1588/2017 - ASJUR/CELIC. 
  Pregão Eletrônico n° 0589/2017   Processo Administrativo nº 17/1300  -  0000651  -  4  
O Diretor do DELIC/CELIC decide pelo conhecimento do recurso interposto pela empresa Comercial 
Porto Alegrense de Máquinas e Calculadoras Ltda. e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, com base 
nos fundamentos e nas razões contidas na Informação nº 1598/2017 - ASJUR/CELIC. 

  
  HOMOLOGAÇÕES  

O Subsecretário da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, no uso de suas 
atribuições, homologa os procedimentos licitatórios conforme segue: 
  PREGÃO ELETRÔNICO N° 0544/2017- Processo Administrativo n° 17/1900-0035543-1  
 Lote 01 - Dinâmica Ltda.- EPP 
  PREGÃO ELETRÔNICO N° 0570/2017 - Processo Administrativo n° 17/2400-0003737-5  
 Lote 01 - KM Distribuidora de Produtos de Informática Eireli-ME 
 Lote 02 - Deserto 
  PREGÃO ELETRÔNICO N° 0608 /2017 - Processo Administrativo n° 17/2158-0000508-6  
 Lote 01 - Elementhal Engenharia E Consultoria Ltda - Me 
  PREGÃO ELETRÔNICO N° 0625 /2017 - Processo Administrativo n° 006948-24.42/17-1  
 Lote 01 - São Camilo Homecare Ltda. 


