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município de Maquiné/RS, contemplando alterações da rede de energia elétrica da concessionária de serviços de distribuição
para atendimento de aumento de carga e execução de nova rede de energia elétrica interna em baixa tensão (BT), envolvendo
posto de transformação com transformador trifásico de potência 112,5KVA, cabine de medição, DPSs, aterramentos, fiação,
posteamento e iluminação . VALOR: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil), constante da proposta vencedora da licitação, sendo R$
38.343,92 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) referente ao total de mão de obra e R$
91.656,08 (noventa e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) referente ao total dos materiais, sendo
utilizado 26,49% de BDI e 84,16 % de Encargos Sociais, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do
objeto. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência e conclusão do objeto é de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da
autorização para início dos serviços, que só poderá ser emitida a partir da data da publicação da súmula do contrato no Diário
Oficial do Estado. RECURSO FINANCEIRO: Unidade Orçamentária: 15.04.001; Projeto/Atividade: 4170.00625; Natureza da
Despesa - NAD: 4.4.90.51.5106; Recurso: 7121; Empenho: 20000256139. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n°
0036/2019 - CELIC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 19/1500-0011010-4.
Porto Alegre, 30 de julho de 2020.
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SÚMULA DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 063/2017
PARTES: O ESTADODO RIO GRANDE DO SUL , por intermédio da SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL , doravante denominada CONTRATANTE; e a empresa J. DOS SANTOS EIRELI, doravante
denominada CONTRATADA. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a execução da obra de implantação de rede de
abastecimento de água nos assentamentos rurais Meia Água, Estância Velha I e II, Estância Samuel, Conquista da Fronteira,
Das Palmeiras, Tapete Verde, Capivara II, Nasce uma Esperança e Santo Antônio II, no Município de Hulha Negra/RS. OBJETO
DO ADITIVO: Altera-se o preço dos serviços previsto na “Cláusula Terceira - Do Preço”, que passará a ser de R$ 1.596.790,27
(um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 83.545,53 (oitenta
e três mil quinhentos e quarenta e cinco Reais e cinquenta e três centavos) referente ao total da mão de obra e R$
1.513.244,74 (um milhão quinhentos e treze mil duzentos e quarenta e quatro Reais e setenta e quatro centavos) referente ao
total dos materiais, utilizando-se 20% de BDI e 71,19% de Encargos Sociais, entendido este como preço justo e suficiente para
a total execução do presente objeto; bem como prorroga-se o prazo de execução dos serviços previsto na “Cláusula Nona –
Dos Prazos” por mais 300 (trezentos dias), a partir de 01/01/2020 a 26/10/2020, cuja eficácia se dará mediante a publicação da
súmula deste instrumento no Diário Oficial do Estado, ratificando-se as demais cláusulas e condições do contrato original que
não foram alteradas por este Termo Aditivo ; atendendo ao que consta no processo administrativo nº 17/3100-0001800-6.
Porto Alegre, 31 de julho de 2020.
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AVISO
Edital de Chamada Pública nº 07/2020
O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuáriae Desenvolvimento Rural (SEAPDR), com
observância das disposições da Lei Nº13.019 de 31 de julho de 2014, da Lei Estadual n º14.716/2015 e da Lei Estadual
n°14.185/2012, Decreto Estadual Nº53.175 de 25 de agosto de 2016, DecretoEstadual nº 51.039/2013 e Instrução Normativa
CAGE nº 05/2016, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO E REABERTURA DO PRAZO para
recebimento de propostas relativas ao Edital nº 07/2020, que trata do chamamento público para celebração de Termo de
Colaboração com organização da sociedade civil, para execução de PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA DA ERVA-MATE no Exercício 2020 , no valor total de até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) . A
íntegra do Edital de Chamamento Público nº 07/2020 está disponível no Portal de Convênios e Parcerias RS, site
https://www.convenioseparcerias.rs.gov.br/inicial.
Porto Alegre, 30 de julho de 2020.
Luís Antônio Franciscatto Covatti ,
Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
Departamento Administrativo

