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NOMEAÇÃO (em substituição)

- EMERSON MAIA DOS SANTOS, identidade funcional nº 3867323, para exercer o cargo de Chefe de 

Gabinete, padrão 6X CC(FGPL-8), na vaga nº 805105000012, no setor Gabinete Parlamentar - Dep. Juliano 

Roso durante o impedimento do(a) titular Lucia Helena Tschiedel Dipp, identidade funcional nº 3393011, 

no período de Férias, de: 02/01/2018 a 16/01/2018. Processo nº 000012615-01.00/17-5.

- ILEANE MARGARETE DOS SANTOS BRAVO, identidade funcional nº 1273477, para exercer o cargo 

em comissão de Chefe de Gabinete, padrão 6X CC(FGPL-8), na vaga nº 805105000032, durante o 

impedimento do(a) titular Miguel Argemiro Soares Garaialdi, identidade funcional nº 4228693 

(comissionado), no setor Gabinete Parlamentar - Dep. Bombeiro Bianchini, no período de Férias, de: 

02/01/2018 a 31/01/2018. Processo nº 000012598-01.00/17-0.

- MARIA CAROLINA BORGES KRAMER, identidade funcional nº 4276140, para exercer o cargo em 

comissão de Chefe de Gabinete, padrão 6X CC(FGPL-8), na vaga nº 805105000041, durante o 

impedimento do(a) titular Adriana Machado, identidade funcional nº 3529193 (comissionado), no setor 

Gabinete Parlamentar - Dep. Marcelo Moraes, no período de Férias, de: 01/01/2018 a 30/01/2018. Processo 

nº 000012550-01.00/17-0.

NOMEAÇÃO (troca de cargo)

- JONATAS OURIQUES DA SILVA, identidade funcional nº 3527590, para exercer o cargo em comissão 

de Chefe de Gabinete, padrão 6X FG(FGPL-8), na vaga nº 805105000022, deixada por Luiz Afonso 

Escobar Medeiros, identidade funcional nº 897485, no setor Gabinete Parlamentar - Dep. Juliana Brizola. 

Processo nº 000012575-01.00/17-8.

RETIFICAÇÃO

- Do ato de DESIGNAÇÃO (em substituição) do (a) servidor (a) TAIS KNIJNIK, identidade funcional nº 

3469549, registrado no Diário Oficial da Assembleia n.º 11.674, publicado em 22/12/2017, para fazer 

constar que: exercerá a função gratificada de Coordenador (LEI 14.688/15), e não como constou. Processo 

nº 000012284-01.00/17-2.

TROCA DE LOTAÇÃO

- Da servidora MARA IVANA VAZ DE CAMPOS, identidade funcional n.º 3469700, da Comissão de 

Economia e Desenvolvimento Sustentável para Divisão de Ensino, Desenvolvimento e Treinamento/EL. 

 Processo n.º 000010901-01.00/17-2.

Ricieri Dalla Valentina Junior

__________________________________________________________________________________

LICITAÇÕES

__________________________________________________________________________________

NOTA EXPLICATIVA E CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 88/2017                    PROCESSO N.º 8760-01.00/17-6

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a intermediação na prestação de serviços de 

fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para atender as necessidades de deslocamento 
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de Deputados e servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ou, ainda, de 

terceiros autorizados consoante a legislação em vigor, conforme especificações e condições previstas no 

Edital e seus Anexos.

Esclarecemos aos interessados que, após o exame e a conclusão acerca da inexequibilidade da proposta 

formulada pela vencedora provisória do PE n.º 88/2017, houve a decisão conjunta entre Gestor, Pregoeiro, 

Procuradoria e Autoridade Competente da AL-RS, nos seguintes termos:

- Deliberou-se em favor da supressão da alínea “d” da cláusula segunda da minuta de contrato (Anexo IV 

do Edital), a qual impunha à contratada: “transferir para a CONTRATANTE todas as vantagens oferecidas 

pelas companhias aéreas, inclusive promocionais, descontos e comissões recebidas destas, relativas aos 

bilhetes emitidos, de forma que, do valor de cada bilhete, deverá ser subtraído os correspondentes valores 

de descontos e comissões, devendo a CONTRATADA comprovar, documental e individualmente, os valores 

das comissões e dos descontos;".

À vista da modificação acima destacada, necessário que haja o cancelamento (via anulação) do PE n.º 

88/2017. Com isso, será deflagrada nova licitação, desta feita sem a exigência até então contida no 

dispositivo contratual supracitado. Via de Consequência, a nova disputa admitirá, inclusive, oferta de taxa 

por transação (FEE) igual a zero ou mesmo negativa, se for o caso.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 96/2017                    PROCESSO N.º 8760-01.00/17-6

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a intermediação na prestação de serviços de 

fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para atender as necessidades de deslocamento 

de Deputados e servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ou, ainda, de 

terceiros autorizados consoante a legislação em vigor, conforme especificações e condições previstas no 

Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas: a partir das 09h do dia 28 de dezembro de 2017.

Abertura das propostas: às 09h30min do dia 11 de janeiro de 2018.

Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 11 de janeiro de 2018, com tempo de disputa de 5 

(cinco) minutos, acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema.

O encaminhamento das propostas pertinentes ao referido Pregão Eletrônico, bem como as sessões 

supracitadas, dar-se-ão no endereço eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, nos seguintes endereços: www.al.rs.gov.br/compras/ e 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

Ricieri Dalla Valentina Junior,

Superintendente Administrativo e Financeiro.   

__________________________________________________________________________________


