55ª Legislatura

2ª Sessão Legislativa

ANO LXXVII - PORTO ALEGRE - SEXTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2020 - Nº 12201
CADERNO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
__________________________________________________________________________________
ATOS DA 1ª SECRETARIA
__________________________________________________________________________________
SÚMULAS
__________________________________________________________________________________
SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE/DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n.º 646-0100/20-2
Contratada: Franarin & Cia. Ltda
CNPJ: 93.277.291/0001-40
Objeto: renovação da assinatura anual para fornecimento mensal da planilha PLEO e aquisição da versão
atualizada (upgrade) do software PLEO – Planilha Eletrônica de Orçamentos, da empresa FRANARIN &
CIA LTDA., utilizado pela Divisão de Projetos e Manutenção/DLog.
Fundamento Legal: art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.
Valor total: R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: Função 01 - LEGISLATIVA, Subfunção 0031 – AÇÃO LEGISLATIVA,
Atividade 6351 – APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA AL,
subtítulo 005 - AÇÕES DE INFORMÁTICA, Elemento 3.3.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA.
Ratificação em 06 de fevereiro de 2020.
Deputado Gabriel Souza,
1.º Secretário.
__________________________________________________________________________________
ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
__________________________________________________________________________________
GESTÃO DE PESSOAS
__________________________________________________________________________________
O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 5º da Resolução de Mesa n.º 451/01, fundamentada no artigo 30, XII, da Resolução
n.º 2.288/91 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa), resolve publicar os seguintes atos:
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EXONERAÇÃO
- DAVID MAYER VALAU, identidade funcional n.º 4575377, do cargo em comissão de Assessor I,
padrão CCPL-2, da vaga n.º 805050000077, do setor Gabinete da Presidência, a contar de 07/02/2020.
Processo n.º 000001498-01.00/20-8.
- ALESSANDRO PIRES BARCELLOS, identidade funcional n.º 3520277, do cargo em comissão de Chefe
de Gabinete de Líder, padrão 6XCC(FGPL-8), acrescido de 15% de verba de representação, da vaga n.º
805110000009, do setor Coordenadoria da Bancada do PT, a contar de 07/02/2020. Processo n.º
000001167-01.00/20-5.
EXONERAÇÃO (troca de cargo)
- ISABEL CRISTINA SILVEIRA DE MOURA, identidade funcional n.º 3557642, do cargo em comissão
de Assessor III, padrão CCPL-4, da vaga n.º 805060000014, do setor Superintend. de Comunicação e
Cultura. Processo n.º 000001012-01.00/20-4.
- ZELMUTE OLIVEIRA PERES MARTEN, identidade funcional n.º 3523160, do cargo em comissão de
Assessor Superior I, padrão CCPL-11, da vaga n.º 805085000061, do setor Superintend. de Comunicação e
Cultura. Processo n.º 000001168-01.00/20-8.
NOMEAÇÃO (ingresso)
- CLAUDIA MACHADO LEAL, identidade funcional n.º 4595610, para exercer o cargo em comissão de
Assessor I, padrão CCPL-2, na vaga n.º 805050000077, deixada por David Mayer Valau, identidade
funcional nº4575377, no setor Gabinete da Presidência. Processo nº 000001415-01.00/20-5.
- ELIANE MARIN, identidade funcional nº 3530949, para exercer o cargo em comissão de Assessor III
(D/A), padrão CCPL-4, na vaga nº 805061000030, deixada por Ronaldo Cademartori Larratea, identidade
funcional nº 2429438, no setor Gabinete Parlamentar - Dep. Aloísio Classmann. Processo nº 00000143901.00/20-0.
NOMEAÇÃO (troca de cargo)
- ISABEL CRISTINA SILVEIRA DE MOURA, identidade funcional nº 3557642, para exercer o cargo em
comissão de Assessor VI (D/A), padrão CCPL-10, na vaga nº 805076000240, deixada por Pedro Jaime
Bittencourt Junior, identidade funcional nº 4550366, no setor Comis. de Ética Parlamentar. Processo nº
000001087-01.00/20-0.
- ZELMUTE OLIVEIRA PERES MARTEN, identidade funcional nº 3523160, para exercer o cargo em
comissão de Chefe de Gabinete de Líder, padrão 6X CC(FGPL-8) , acrescido de gratificação de
representação de 15%, na vaga nº 805110000009, deixada por Alessandro Pires Barcellos, identidade
funcional nº 3520277, no setor Coordenadoria da Bancada do PT. Processo nº 000001170-01.00/20-8.
RETIFICAÇÃO
- do ato de DESIGNAÇÃO (em substituição) de LUCIENE ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA (efetiva),
identidade funcional n.º 3466299, registrado no Diário Oficial da Assembleia n.º 12175, publicado em
02/01/2020, para dizer que é "no período de férias, de 02/01/2020 a 17/01/2020, fazendo cessar, no período,
a redução da carga horária autorizada através do processo 000000538-01.00/16-0". Processo n.º
000013408-01.00/19-9.
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- do ato de DESIGNAÇÃO (em substituição) de LUCIENE ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA (efetiva),
identidade funcional n.º 3466299, registrado no Diário Oficial da Assembleia n.º 12198, publicado em
04/02/2020, para dizer que é "no período de férias, de 04/02/2020 a 21/02/2020, fazendo cessar, no período,
a redução da carga horária autorizada através do processo 000000538-01.00/16-0". Processo n.º
000001218-01.00/20-7.
TROCA DE LOTAÇÃO
- ALCIDES ROSSI BORGES (efetivo), identidade funcional n° 3463028, do setor Depto. de
Assessoramento Legislativo/SL para o setor Divis. de Registro Documental/DCP/SL, a contar de
01/02/2020. Processo nº 000001245-01.00/20-4.
André Lionir Petry da Silva
__________________________________________________________________________________
SÚMULAS
__________________________________________________________________________________
SÚMULA DO 4.º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO
Acordantes: ALRS e DEP. DIRCEU FRANCISCON
Processo n.º: 000001770-01.00/19-3
Objeto: Fica alterado o item 3 ao Anexo ao Termo de Acordo para fins de indenização veicular, com
a exclusão do contrato n.º 2600 e a inclusão do contrato n.º 2656.
Fundamento legal: Resoluções de Mesa n.º 419/01 e n.º 784/07.
André Lionir Petry da Silva,
Superintendente Administrativo e Financeiro.
__________________________________________________________________________________
ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
__________________________________________________________________________________
EDITAIS
__________________________________________________________________________________
EDITAL N.º 1/2020-DC/SCC
Seleção para contratação de artistas musicais para se apresentarem no
Sarau do Solar – temporada 2020
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio
da Diretoria do Departamento de Cultura, torna pública a SELEÇÃO, nas condições estabelecidas neste
Edital, para contratação de artistas da área musical para apresentações na temporada 2020 do Projeto Sarau
do Solar.
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1 - DO PROJETO SARAU DO SOLAR
1.1 - O Sarau do Solar é um evento artístico-cultural realizado desde 1993 que, nos termos da Resolução
n.º 3.118/2014, tem por objetivo fomentar a produção musical e o acesso público à cultura, com espetáculos
em vários gêneros musicais e com entrada franca. O projeto configura-se em duas modalidades.
1.1.1 - Sarau do Solar: trata-se de espetáculos quinzenais oferecidos, por padrão, na Sala José Lewgoy do
Solar dos Câmara, com capacidade para 70 pessoas, totalizando em média dois espetáculos mensais e até 15
apresentações na temporada anual.
1.1.2 - Sarau do Solar Especial (Sarau Especial): tem lugar no Jardim do Solar, no Teatro Dante Barone, na
Esplanada do Palácio Farroupilha ou outro espaço a ser definido pelo Departamento de Cultura, com
objetivo de atender a um público de 250 a 550 pessoas, realizado em razão de datas comemorativas como
Dia Internacional da Mulher, Semana Farroupilha e Semana da Consciência Negra, bem como Saraus
Especiais de abertura e de encerramento da temporada anual.
1.2 - Para a temporada 2020, estão previstos espetáculos para os seguintes gêneros musicais:
1.2.1 - No Sarau do Solar:
1.2.1.1 - Instrumental (qualquer gênero);
1.2.1.2 - Jazz / Blues;
1.2.1.3 - Latino-americano;
1.2.1.4 - MPB;
1.2.1.5 - Pop / Rock;
1.2.1.6 - Regional / Tradicionalista / Nativista gaúcho;
1.2.1.7 - Samba / Chorinho;
1.2.1.8 - Outro.
1.2.2 - No Sarau Especial, programado pelo menos um para cada gênero musical seguinte:
1.2.2.1 - Outro – para abertura da temporada;
1.2.2.2 - Regional / Tradicionalista / Nativista gaúcho – para a Semana Farroupilha;
1.2.2.3 - Afro-brasileiro – para a Semana da Consciência Negra;
1.2.2.4 - Outro – para o encerramento da temporada.
1.2.3 - A critério do Departamento de Cultura, poderão ser programados mais dois espetáculos de Sarau
Especial, além dos previstos no item 1.2.2 -.
2 - DO OBJETO
2.1 - Selecionar artistas para apresentações musicais da temporada 2020 do Projeto Sarau do Solar.
3 - DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
3.1 - A contratação dos artistas dar-se-á na modalidade inexigibilidade de licitação, conforme inciso III do
art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
3.1.1 - Para atender os termos da referida Lei, o artista precisa ser consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.
3.2 - O cachê para o Sarau do Solar é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e para o Sarau Especial é de
R$ 5.680,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais).
3.3 - A contratação poderá ser feita por pessoa jurídica produtora do(s) músico(s) ou por pessoa física, cujo
valor e recolhimento do INSS, quando pessoa física, serão realizados individualmente para tantos quantos
forem os integrantes do grupo.
3.3.1 - No caso de pessoa jurídica, quando esta não for o próprio artista, o(s) músico(s) precisarão
apresentar declaração de exclusividade.
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3.3.2 - No caso de pessoas físicas, um dos integrantes do grupo deverá representá-lo, mediante declaração
assinada pelos demais, para fins de trâmites administrativos e recebimento do cachê.
4 - DOS ESPAÇOS E DA APRESENTAÇÃO
4.1 - As apresentações são do tipo vocal, vocal e instrumental ou instrumental.
4.1.1 - É vedada, exceto para corais, a apresentação unicamente vocal, sem qualquer acompanhamento
instrumental.
4.2 - É vedada a apresentação de dança no Sarau do Solar, bem como a utilização de pirotecnia no Sarau do
Solar e no Sarau do Solar Especial.
4.3 - Do Sarau do Solar
4.3.1 - O Sarau do Solar ocorre no Solar dos Câmara, comportando até 70 espectadores.
4.3.2 - O projeto de apresentação musical para o Sarau do Solar deve contar com o máximo de quatro
músicos, incluindo vocal, e ser compatível com um palco de 8,5 x 1,4 metros.
4.3.3 - A apresentação deve ter duração de uma hora.
4.4 - Do Sarau Especial
4.4.1 - O Sarau Especial pode ser realizado no jardim do Solar dos Câmara (capacidade para 250
espectadores), no Teatro Dante Barone (550 espectadores), na Esplanada do Palácio Farroupilha (250
espectadores) ou outro espaço definido pelo Departamento de Cultura.
4.4.2 - O projeto de apresentação musical para o Sarau Especial deve ser dimensionado para um palco de 6
x 4 metros.
4.4.3 - A apresentação deve ter duração de uma hora e meia.
5 - DAS INSCRIÇÕES
5.1 - As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível em
www.al.rs.gov.br/saraudosolar
5.2 - As opções de inscrição, quanto à configuração, dar-se-ão da seguinte forma:
5.2.1 - para o Sarau do Solar,
5.2.1.1 - Solo;
5.2.1.2 - Artista + 1 integrante;
5.2.1.3 - Artista + 2 integrantes;
5.2.1.4 - Artista + 3 integrantes;
5.2.1.5 - Dupla/Grupo/Conjunto, com até 4 (quatro) componentes;
5.2.2 - para o Sarau Especial,
5.2.2.1 - Solo;
5.2.2.2 - Artista + N integrantes (sendo N = quantidade de integrantes);
5.2.2.3 - Dupla/Grupo/Conjunto.
5.3 - No formulário serão requisitados:
5.3.1 - dados da inscrição, com suas características;
5.3.2 - currículo do artista/grupo, que deverá trazer resumidamente a sua trajetória, bem como material
online para verificação quanto à inexigibilidade de licitação a que se refere o item 3.1.1 -;
5.3.3 - o projeto musical proposto para a apresentação.
5.4 - As inscrições estarão abertas de 7 de fevereiro a 7 de março de 2020.
5.5 - Ao enviar o formulário, o interessado receberá automaticamente um e-mail de registro da sua
solicitação de inscrição.
5.6 - Serão desconsideradas as solicitações de inscrição que:
5.6.1 - forem enviadas fora do prazo;
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5.6.2 - apresentarem dados inconsistentes, insuficientes ou inverossímeis (como por exemplo um número
de documento “0000000” ou um campo de preenchimento obrigatório sem caracteres inteligíveis).
5.7 - Admitir-se-á apenas uma inscrição para o Sarau do Solar e uma para o Sarau Especial por
artista/conjunto (dupla inscrição).
5.8 - Em recebendo mais de uma solicitação de inscrição de um mesmo artista/conjunto para o mesmo tipo
de Sarau, Sarau do Solar ou Sarau Especial, será considerada apenas a última que foi enviada dentro do
prazo.
5.9 - O(A) artista principal não poderá figurar como músico(a) acompanhante em outro projeto musical
inscrito.
5.9.1 - A inobservância do disposto no item 5.9 - colocará as inscrições em conflito, cabendo, nesses casos,
à Comissão de Seleção a habilitação de apenas uma das inscrições conflitantes, tendo como fator de
julgamento a conveniência e o projeto musical apresentado.
5.9.2 - Como músico(a) acompanhante, não há limite de participação em diferentes projetos musicais
inscritos.
5.9.3 - Todos os integrantes da(o) dupla/grupo/conjunto serão considerados como artista principal.
5.10 - Após o período de inscrições, não será possível modificar a solicitação de inscrição, apenas retirá-la.
5.10.1 - A eventual retirada de uma inscrição não altera decisões já tomadas pela Comissão de Seleção.
5.11 - As informações da inscrição são de inteira responsabilidade dos candidatos, que devem observar a
íntegra dos termos deste Edital.
6 - DA SELEÇÃO
6.1 - Comissão de Seleção avaliará as solicitações de inscrição e declarará habilitadas a serem contratadas
por inexigibilidade de licitação todas aquelas que cumprirem o critério do item 3.1.1 -.
6.2 - A Comissão de Seleção, na avaliação das propostas musicais, deliberará sobre a ordem de
classificação dos inscritos habilitados em cada um dos gêneros musicais para o Sarau do Solar e para o
Sarau Especial.
6.3 - A ordem de classificação obedecerá, sempre que possível, à alternância entre uma artista do gênero
feminino e outro do gênero masculino.
6.4 - As listas de classificação serão publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa e terão
vigência até 15 de dezembro de 2020.
6.5 - A Comissão de Seleção é soberana, não cabendo qualquer recurso quanto a suas deliberações.
7 - DO CHAMAMENTO E DA CONTRATAÇÃO
7.1 - O Departamento de Cultura chamará os artistas para se apresentarem de acordo com a ordem
estabelecida pela Comissão de Seleção, conforme programação para o Sarau do Solar e para o Sarau
Especial a ser definida, não se vinculando a Assembleia Legislativa ao chamamento de todos os inscritos
selecionados.
7.2 - A Pessoa Jurídica deverá estar regular com suas obrigações fiscais federal, estadual e municipal
quando do chamamento.
7.3 - A documentação necessária para a contratação deverá ser providenciada em até 5 dias úteis após a
solicitação.
7.4 - Perdido o prazo de apresentação da documentação, ou não verificada a situação descrita no item 7.2 -,
o artista perderá a agenda.
7.5 - Para os casos de dupla inscrição, aquele que se apresentar no Sarau Especial perde a inscrição para o
Sarau do Solar e vice-versa.
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7.6 - Em caso de desistência ou impedimento do artista chamado, ou na ocorrência do item 7.4 -, o
próximo artista da lista será chamado para a agenda vaga.
7.7 - O artista que aceitar o chamamento e confirmar a agenda não poderá desistir, sob pena de ficar
impedido de participar de novas edições do projeto Sarau do Solar por dois anos subsequentes ao do
chamamento confirmado do qual desistiu.
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - A Assembleia Legislativa proverá a sonorização e a iluminação necessárias ao espetáculo.
8.2 - O espetáculo será gravado pela TV-AL e exibido na programação desta.
8.2.1 - Eventualmente, o espetáculo será transmitido ao vivo pela TV-AL.
8.3 - Ao se apresentarem no Sarau do Solar ou no Sarau Especial, os artistas consentem a cessão de uso de
imagem e áudio, sem quaisquer ônus para o Poder Legislativo, exclusivamente para a retransmissão, em
qualquer momento, em todos os canais de mídia da Assembleia Legislativa, ou outros eventos de caráter
institucional, para fins não comerciais.
8.4 - O artista que se apresentar em decorrência do presente Edital fica impedido de ser contratado para o
Projeto Sarau do Solar no ano subsequente.
8.5 - O pagamento do cachê será efetuado em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Nota Fiscal
(pessoa jurídica) ou da apresentação dos Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA (pessoas físicas).
8.5.1 - Em qualquer caso, os documentos de cobrança (Nota Fiscal ou Recibos) devem ser apresentados
após a realização do espetáculo.
8.6 - Os instrumentos musicais ficam a cargo dos músicos contratados e são de sua inteira
responsabilidade.
8.7 - Caberá à Assembleia Legislativa o recolhimento da taxa devida ao Escritório de Direitos Autorais –
ECAD.
8.8 - A Assembleia Legislativa divulgará a agenda de apresentações, confeccionando os materiais de
publicidade para distribuição nos seus veículos próprios de mídia e em espaços culturais.
8.9 - A Assembleia Legislativa não proverá alimentação nem transporte para os artistas contratados.
8.10 - É vedada a participação de deputados, servidores da Assembleia Legislativa, adidos, estagiários,
terceirizados e outros que exerçam atividade de caráter contínuo junto à Instituição, exceto como membro
da Comissão de Seleção.
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2020.
Andre Luiz de Mello Machado
Superintendente de Comunicação e Cultura
__________________________________________________________________________________
SÚMULA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
CONTRATADA: CWA Assessoria e Monitoramento de Rádio e TV Ltda. – EPP.
PROCESSO N.º: 6855-0100/18-0
CONTRATO N.º: 37/2018
OBJETO: Este Contrato tem como objeto a prestação de serviços de Clipping de mídia impressa (jornais e
revistas), web (sites, blogs), TV e rádio, com rastreamento 24 (vinte e quatro) horas das notícias publicadas
no Rio Grande do Sul sobre a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, os deputados estaduais e
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assuntos que exijam a interferência do Legislativo Gaúcho.
SÚMULA: Através deste Aditivo fica prorrogada a vigência do Contrato 37/2018 por até 90 (noventa) dias,
contados de 09-02-2020, ficando desde já ajustada a rescisão contratual antecipada, sem ônus e a critério da
CONTRATANTE, quando concluída a licitação deflagrada no expediente n.º 11773-0100/19-8, para a
contratação de serviços em substituição do objeto deste Contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa do Aditivo corre por conta da Função 01 – LEGISLATIVA,
Subfunção 0031 – AÇÃO LEGISLATIVA, Atividade 6657 – APROXIMAÇÃO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA À SOCIEDADE, Subprojeto 004 – TV ASSEMBLEIA, Elemento 3.3.90.39 – OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.
Porto Alegre, 7 de fevereiro de 2020.
Andre Luiz de Mello Machado,
Superintendente de Comunicação e Cultura.
__________________________________________________________________________________

