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- RITA HELENA SEFTON OLIVEIRA DE PARIS (efetivo), identidade funcional n° 3469590, do setor
Gabinete de Assessoria Técnica/Primeira Secretaria para o setor Gabinete de Consultoria Legislativa/SL, a
contar de 01/02/2018. Processo nº 000001034-01.00/18-1.
Gilson Roberto Bolsin da Silva
__________________________________________________________________________________
LICITAÇÕES
__________________________________________________________________________________
NOTA EXPLICATIVA E CANCELAMENTO 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.
Esclarecemos aos interessados que, após exame dos documentos de habilitação apresentados pela
vencedora provisória do PE n.º 96/2017, houve a decisão conjunta entre Gestor, Pregoeiro, Procuradoria e a
Autoridade Competente da AL-RS, nos seguintes termos:
- Deliberou-se na linha de se aceitar a participação de agências consolidadas na licitação em trato, contanto
que comprovada a relação contratual entre consolidada e consolidadora, em consonância com o
entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União precipuamente no que toca a essa matéria, qual
seja: licitações e contratações pertinentes a agenciamento de passagens aéreas.
À vista da modificação supra, necessário que haja o cancelamento (via anulação) do PE n.º 96/2017,
sobretudo em prol da isonomia. Com isso, será deflagrada nova licitação, desta feita permitindo a
participação de agências consolidadas/consolidadoras, na esteira da jurisprudência do TCU.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2018

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 19 de fevereiro de 2018.
Abertura das propostas: às 09h30min do dia 01 de março de 2018.
Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 01 de março de 2018, com tempo de disputa de 5
(cinco) minutos, acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema.
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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.
Gilson Roberto Bolsin da Silva,
Superintendente Administrativo e Financeiro.
__________________________________________________________________________________
SÚMULAS
__________________________________________________________________________________
SÚMULA DO QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
CONTRATADA: SUPORTEC Consultoria de Sistemas e Representações Ltda.
PROCESSO N.º: 3405-0100/13-5
CONTRATO N.º: 45/2013
OBJETO: Aquisição de licenças perpétuas e garantia dos softwares de segurança McAfee e equipamentos
McAfee Web Gateway e McAfee Mail Gateway, incluindo serviços de garantia, instalação, configuração e
treinamento.
SÚMULA: Por meio deste 4.º Termo Aditivo, é prorrogada a vigência do Contrato por até 12 (doze) meses,
a partir de 19-02-2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Quarto Termo Aditivo correm por
conta da Função 01 – LEGISLATIVA, Subfunção 0031 – AÇÃO LEGISLATIVA, Atividade 6351 –
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA AL, Subtítulo 005 –
AÇÕES DE INFORMÁTICA, Elemento 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA.
Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2018.
Gilson Roberto Bolsin da Silva,
Superintendente Administrativo e Financeiro.
__________________________________________________________________________________

