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Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Agronegócio 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
Secretário de Estado: CLAUDIO FIOREZE 

End: Av. Getúlio Vargas, 1384 
Porto Alegre/RS - 90150-044 

Gabinete do Secretário 

CONTRATOS 

SÚMULA DE INCLUSÃO DE FORNECEDOR NO CFIL/RS Nº03/2014

PARTES: O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Subsecretaria do Parque Estadual de 
Exposições Assis Brasil, neste ato representada por seu titular Sr. Adeli Sell, denominado CONTRA-
TANTE, com base no art. 1º do Decreto nº 42.250/2003 c/c art. 87, III da Lei nº8.666/93 e tendo em 
vista o contido no Processo Administrativo nº 6042-1500/12-7, resolve incluir a empresa ARNOLDO 
FESTAS E EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 18.431.570/0001-00, no Cadastro de Fornece-
dores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CFIL/RS pelo período 
de quatro meses.

Porto Alegre, 19 de Dezembro de 2014. 

Jefferson Chiarelli
Diretor Administrativo/PEEAB

Codigo: 1427981 

SÚMULA DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

 N.º 08/2014 - FPE Nº 22354/2014

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecu-
ária e Agronegócio, inscrita no CNPJ sob o nº 93.021.632/0001-12, com sede administrativa na Av. 
Getúlio Vargas, nº 1384, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representada pelo seu Titular, Sr. 
Claudio Fioreze, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa JOB RECURSOS HUMANOS 
LTDA, doravante denominada CONTRATADA; resolvem de comum acordo rescindir o Termo Emer-
gencial de Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014 - FPE nº 022354/2014, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copa, administrativo e tele-
fonista, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e o contido no expediente administrativo n° 
15324-15.00/14-9, mediante as cláusulas e as condições a seguir: Fica rescindido o presente Con-
trato Emergencial, a partir do dia 01/01/2015, nos termos da Cláusula Nona - Dos Prazos do contrato 
original, em virtude do término do procedimento licitatório que consta no expediente administrativo n° 
10392-15.00/12-3. O presente Termo de Rescisão só terá efi cácia a partir da publicação da súmula 
no Diário Ofi cial do Estado. 

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2014. 

Sady Oscar Orth,
Diretor Administrativo/SEAPA

Codigo: 1427982 

PORTARIAS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA  SEAPA 011/2014

Artigo 1º - O artigo 4º da IN SEAPA 009/2014, fi ca com a seguinte redação:
“artigo 4º – A juízo do Departamento de Defesa Agropecuária (DDA) poderá ser autorizado, em 
caráter temporário e justifi cada a situação, o ingresso de animais, produtos e subprodutos de que 
trata essa IN por pontos de ingresso específi cos.”
Artigo 2º - Esta INSTRUÇÃO NORMATIVA entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 18 de Dezembro de 2014
CLAUDIO FIOREZE

Secretario de Estado da Agricultura, Pecuaria e Agronegocio. 

Codigo: 1427377 

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO 
Diretor Presidente: Danilo Rheinheimer dos Santos 

End: Rua Gonçalves Dias, 570 
Porto Alegre/RS - 90130-060 

SÚMULAS

Processo n° 3198-1568/14-9 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Objeto: Aquisição de materiais, conforme descrito abaixo. Contratante: 
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO. Contratada: Renato dos Santos Garbin. 
Valor: R$ 1.850,75 (Um mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos). Base Legal: Art. 
24, Inciso IV da Lei 8.666/93. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2014.  

Quantidade Descrição
10 un  Fluron Goldt It 

05 un  Ivermectina Chemitec 1000ml 

01 un  Terramicina 1000g 

05 un  Mata bicheira Topline 

10 un  Agrovet Plus 50 ml 

05 un  Beroseg 7% 30 ml 

Codigo: 1427346 

Processo n° 2224-2568/11-5 
Quarto Termo Aditivo n° 034.062.2014. Objeto: Prorrogação do Termo de Cooperação Técnica nº 
030.062.2011 por mais um ano a contar de 01/01/2015. Contratante: Fundação Estadual de Pesquisa 
Agropecuária - FEPAGRO. Contratado: Instituto Rio Grandense do Arroz. Base Legal: Lei nº 8.666/93. 
Porto Alegre, 19 de dezembro de 2014. 

Codigo: 1427516 

Processo nº 3143-1568/14-6 
Termo de Outorga e Aceitação de Bem n.º 040.314 - Objeto: Concessão e aceitação de 01(um) 
Automóvel  para o Projeto Mais Água, Subprojeto MONITORA. Outorgante: Fundação Estadual de 
Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO. Outorgado: Jean Paolo Gomes Minella e Universidade Federal 
de Santa Marial - UFSM. Valor: 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). Vigência: 10 de 
abril de 2015. Base Legal: Artigo 37 da Constituição Federal, Artigos 19 e 70 da Constituição do Es-
tado do Rio Grande do Sul, Artigo 54 e ss. da Lei Federal 8.666/93, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
Lei Complementar Federal n.º 101/00 e a IN CAGE 01/2006. Porto Alegre, 19 de dezembro de 2014. 

Codigo: 1427538 

Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) 
Presidente: Cláudio Fernando Brayer Pereira 

End: Avenida Missões, 342 
Porto Alegre/RS - 90230-100 

SÚMULAS

 Súmula 

Primeiro Aditivo ao Termo de Certifi cação de sementes de arroz referentes ao Edital n. 01/2013, 
referente ao:

1. Termo n. 217/2013, fi rmado entre IRGA e Carlos Gilberto Melo de Melo. Objeto: alteração 
da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos 
serviços realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, 
no âmbito do processo administrativo n. 4217-15.38/13-2.

2. Termo n. 247/2013, fi rmado entre IRGA e Thedy & Thedy Ltda. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4259-15.38/13-5.

3. Termo n. 233/2013, fi rmado entre IRGA e Jones Dalla Porta. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4246-15.38/13-5.

4. Termo n. 234/2013, fi rmado entre IRGA e Jorge Augusto Barragana Brazeiro. Objeto: 
alteração da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA 
pelos serviços realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 
2013/2014, no âmbito do processo administrativo n. 4261-15.38/13-5.

5. Termo n. 211/2013, fi rmado entre IRGA e Alexandre Longaray Buchain. Objeto: alteração 
da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos 
serviços realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, 
no âmbito do processo administrativo n. 4211-15.38/13-6.

6. Termo n. 236/2013, fi rmado entre IRGA e Josapar Joaquim Oliveira S.A Participações. 
Objeto: alteração da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor 
ao IRGA pelos serviços realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à 
safra 2013/2014, no âmbito do processo administrativo n. 4251-15.38/13-3.

7. Termo n. 244/2013, fi rmado entre IRGA e Edson Comis. Objeto: alteração da data de 
vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4228-15.38/13-7.

8. Termo n. 234/2013, fi rmado entre IRGA e José Ferrugem Barcellos. Objeto: alteração da 
data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4253-15.38/13-9.

9. Termo n. 232/2013, fi rmado entre IRGA e Teichmann Agropecuária Ltda. Objeto: alteração 
da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos 
serviços realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, 
no âmbito do processo administrativo n. 4207-15.38/13-0.

10. Termo n. 230/2013, fi rmado entre IRGA e Solismar Paulo Fonseca. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4257-15.38/13-0.

11. Termo n. 216/2013, fi rmado entre IRGA e Carlos Lampert Cauduro. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4216-15.38/13-0.

12. Termo n. 218/2013, fi rmado entre IRGA e Cereais Lima Ltda. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4218-15.38/13-5.

13. Termo n. 235/2013, fi rmado entre IRGA e Jorge Longaray Jaeger. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4249-15.38/13-3.

14. Termo n. 214/2013, fi rmado entre IRGA e Arnaldo e Delmar Schwalm Eckert. Objeto: 
alteração da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA 
pelos serviços realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 
2013/2014, no âmbito do processo administrativo n. 4214-15.38/13-4.

15. Termo n. 244/2013, fi rmado entre IRGA e Sementes Lannes Ltda. Objeto: alteração da data 
de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços 
realizados, o qual passa a ser de 05 de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no 
âmbito do processo administrativo n. 4206-15.38/13-8.

16. Termo n. 219/2013, fi rmado entre IRGA e Ciagro Comércio, Importação e Exportação de 
Produtos Agropecuários Ltda. Objeto: alteração da data de vencimento do repasse do valor 
a ser realizado pelo Produtor ao IRGA pelos serviços realizados, o qual passa a ser de 05 
de março de 2015, referente à safra 2013/2014, no âmbito do processo administrativo n. 
4209-15.38/13-6.

17. Termo n. 220/2013, fi rmado entre IRGA e Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda. Objeto: 
alteração da data de vencimento do repasse do valor a ser realizado pelo Produtor ao IRGA 


