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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DA AGRICULTURA
Em cumprimento ao disposto no Artigo 6º conforme garantido pela Lei
nº 6.060 de 01 de Março de 2016, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA, torna pública a seguinte DECISÃO
FINAL em Processo Administrativo, registrada na data de 27 de julho
de 2018.
Autuado: DAL PONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
SUÍNOS LTDA.
Data da Autuação: 02 de maio de 2018.
CNPJ: 91.544.361/0001-54
Município: Bento Gonçalves – RS.
Processo nº: 01/2018.
Data de Decisão: 27 de julho de 2018.
Dispositivos legais transgredidos: Decreto Municipal 9.460 de 28 de
Abril de 2017, artigo 65, III.
Tipificação da Infração: Artigo 76 do Decreto Municipal 9.460 de 28 de
Abril de 2017.
Decisão Final: Manteve-se a penalidade imposta no primeiro julgamento e esgotados os prazos legais, conforme previsto no artigo 71 do Decreto Municipal 9.460 de 28 de Abril de 2017.
Penalidade Imposta: ADVERTÊNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09, DE 26 DE Julho DE 2018
NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
ENTREPOSTOS DE OVOS E GRANJA DE PRODUÇÃO DE
OVOS.
			
O Secretário Municipal de Desenvolvimento
da Agricultura e o Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal de
BENTO GONÇALVES, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições que lhes conferem a Lei Orgânica do Município e de acordo
com o disposto na Lei Municipal n.º 6060, de 01 de março de 2016 e
Decreto nº 9.460 de 28 de abril de 2017,
			RESOLVEM:
			

Art. 1º. Definições:

I. ENTREPOSTOS DE OVOS: Entreposto de ovos: o estabelecimento
destinado ao recebimento, classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza, dispondo ou não de instalações para sua industrialização;
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II. GRANJA DE PRODUÇÃO DE OVOS: o estabelecimento destinado
à produção, ovoscopia, classificação, acondicionamento, identificação e
distribuição dos ovos in natura, oriundos de produção própria;
III. INSTALAÇÕES: Tudo que diz respeito ao setor de construção civil
das dependências de recepção, classificação, expedição, setor administrativo, sanitários, vestiários e outras instalações, sistemas de água,
esgotos, etc.
IV. EQUIPAMENTOS: Tudo que diz respeito aos equipamentos e
utensílios utilizados nos trabalhos de classificação e envase de ovos.
			
Art. 2º. Características gerais das instalações
e equipamentos necessários para o funcionamento de entrepostos de
ovos:
I. LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO:
a) Construção própria à finalidade, não devendo estar anexa a residências; porém, quando esta situação ocorrer, não será permitida a comunicação entre os dois prédios;
II. INSTALAÇÕES: Deverá dispor de dependências para:
a) Recepção e seleção de ovos;
b) Classificação, envase e armazenamento do produto embalado;
c) Depósito para matéria de envase e rotulagem;
d) Dependência para as operações de embalagem secundária, estocagem e expedição;
e) Local apropriado para a lavagem de recipientes, bandeja ou similares;
f) Vestiários e sanitários.
As áreas destinadas à recepção e expedição dos ovos deverão apresentar
cobertura com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores.
III. EQUIPAMENTOS: Basicamente compõem-se de: ovoscópio e mesas de aço inoxidável ou outro material aprovado pelo SIM.
a) Natureza do material: O material empregado deverá ser de aço inoxidável, ou outros aprovados pelo SIM, não sendo permitido o uso de
madeira.
b) Características dos equipamentos: É vedado alterar as características
dos equipamentos, bem como operá-los acima de suas capacidades, sem
a autorização do SIM.
c) Localização: A localização dos equipamentos deverá obedecer a um
fluxograma operacional racionalizado, observando-se os detalhes relativos à facilidade de higienização.
IV – ÁGUA DE ABASTECIMENTO:
O estabelecimento deverá dispor de água em quantidade que atenda às
necessidades industriais, obedecidos os padrões de potabilidade.
Poderá ser exigida a cloração, e em certos casos, o prévio tratamento
completo, especialmente para as águas de superfície.
Os depósitos de água tratada deverão permanecer fechados, a fim de
evitar possíveis contaminações. As mangueiras deverão ser mantidas
em suportes, quando fora de utilização.
V – VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS:
Construídos com acesso independente à qualquer outra dependência,
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serão sempre de alvenaria, com piso e paredes impermeáveis e de fácil
higienização. Suas dimensões e instalações serão compatíveis com o
número de trabalhadores do estabelecimento.
Os vestiários, para troca e guarda de roupas, serão separados fisicamente através de parede, da área das privadas.
Os vestiários e sanitários terão sempre à sua saída lavatórios de mãos
com torneiras acionadas à pedal ou outro meio que não utilize as mãos,
providos de sabão líquido inodoro e coletor de toalhas usadas, também
acionado a pedal.
Todas as aberturas dos vestiários, banheiros e sanitários serão dimensionados de maneira à permitir um adequado arejamento do ambiente
da dependência e serão sempre providas de telas à prova de insetos.
Admite-se, quando se tratar de agroindústria familiar, a localização dos
vestiários e sanitários na residência do proprietário, quando para isto
existirem condições, mediante autorização do SIM.
VI – ALMOXARIFADO:
Em local apropriado, com dimensões que atendam adequadamente
à guarda de material de uso nas atividades do estabelecimento, assim
como de embalagens, desde que separados dos outros materiais.
VII – ESCRITÓRIO:
O escritório deverá estar localizado fora do setor industrial.
VIII – VAREJO:
A seção de varejo, quando existente, deverá ser afastada de todas as
dependências do estabelecimento, localizada preferentemente próxima
às vias públicas, de forma que o acesso de pessoal seja totalmente independente da área industrial. Quando esta for contígua às dependências
do estabelecimento a comunicação deverá ser realizada exclusivamente
por óculo e deverá, obrigatoriamente, ter acesso separado da indústria.
			
Art. 3º Nos casos omissos da presente Instrução Normativa serão adotados os procedimentos previstos na Legislação Municipal, Estadual e Federal, no que couber.

		
GUILHERME RECH PASIN, Prefeito Municipal de
Bento Gonçalves,
Faço saber que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Todos os alunos matriculados na rede pública municipal e na rede privada do município de Bento Gonçalves, deverão
constar, em seus respectivos cadastros escolares, identificação do seu
grupo sanguíneo e fator RH.
			
§1° Poderão ser incluídos, também, nas fichas de matrícula e cadastros escolares, a pedido dos responsáveis pelo
aluno, os resultados de testes antialérgicos, de glicemia ou outros que
sejam pertinentes, mediante a apresentação de cópia dos respectivos exames.
			
§2° O disposto no caput deste artigo aplica-se aos alunos matriculados desde a educação infantil até o ensino
médio.
			
Art. 2° Para facilitar o posterior cadastramento, o Poder Público, através do Sistema Único de Saúde, assegurará,
sobretudo às famílias de baixa renda, o exame de identificação do grupo
sanguíneo e fator RH logo após o nascimento da criança.
			
Parágrafo único. Identificado o grupo sanguíneo e o fator RH logo após o nascimento, a informação deverá constar na Caderneta de Saúde da Criança.
			
Art. 3° Caso, no momento da matrícula, a
criança ainda não tenha a tipagem e o fator RH identificados, os pais
serão orientados e encaminhados pelos responsáveis da instituição de
ensino a procurarem o Sistema Único de Saúde para realizarem o exame
de identificação.
			
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
			
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES, ao primeiro dia do mês de agosto de dois
mil e dezoito. Registre-se e Publique.
GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal

			
Art. 4º Esta instrução normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
Dorval Brandelli
Secretário Municipal de
Desenvolvimento da Agricultura
Cristiano Selbach da Silva
Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 6.399, DE 1º DE AGOSTO DE 2018.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do tipo sanguíneo e fator RH
nos cadastros de todos os alunos matriculados nas escolas da rede pública e privada do município de Bento Gonçalves e dá outras providências.
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Sidgrei A. Machado Spassini
Procurador-Geral do Município			

Gustavo Baldasso Schramm
Subprocurador-Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DISPENSAS DE LICITAÇÕES
*Objeto: Contratação de empresa para aquisição de grades de segurança
para o novo espaço do Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS II. Empresa: Metalúrgica CGM Indústria e Comércio de Transportes Ltda. ME. Valor total: R$ 5.830,00. Fundamento: art. 24, II, da
Lei 8.666/93 e alterações. Processo: 198/2018.
*Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de concerto do veículo IVECO, placas IWB 3465, micro-ônibus Caminhos da Es-
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cola. Empresa: Mecânica Unidisel Ltda. Valor total: R$ 14.630,00. Fundamento: art. 24, IV, da Lei 8.666/93 e alterações. Processo: 205/2018.

Fundamentação: Lei 8.666/93, com as alterações posteriores e na Cláusula Sexta, alínea “c”. Processo: 01/2018.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
*Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área do turismo – Rodada de Negócios. Empresa: EBS Feiras
e Eventos Ltda. ME. Valor: R$ 4.000,00. Fundamento: art. 25, “caput”,
da Lei 8.666/93 e alterações. Processo: 206/2018.

Evandro Vinícius Manes Soares – Presidente da Fundação Casa das
Artes.

RESUMOS
* Termo de Aditamento Contratual nº 001 - Contrato de Fornecimento
nº 056/2018 – Chamada Pública nº 001/2018 - Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – Agricultura Familiar – FNDE/PNAE, a serem utilizados pela
Secretaria Municipal de Educação. Contratada: Associação dos Agricultores Familiares de Bento. Ambas as partes resolvem aditar a referida
contratação para suprimir da Cláusula Primeira o fornecimento dos seguintes itens: 08 – batata doce; 10 – beterraba; 15 – cebola; 38 – tomate,
o que corresponde a aproximadamente a 3,28 % sobre o valor inicial
contratado. As demais cláusulas do contrato e termos aditivos firmados
permanecem inalteradas. Fundamentação: Lei 8.666/93, com as alterações posteriores e Cláusulas Primeira, Segunda e Décima Oitava do
Contrato. Processo: 002/2018.
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* Termo de Aditamento Contratual nº 002 - Contrato de Prestação de
Serviços nº 138/2017 – Concorrência nº 10/2016 - Objeto: Contratação
de empresa para coleta, transporte e transbordo do lixo. Contratada:
Transportes RN Freitas Ltda. ME. Ambas as partes resolvem aditar a
referida contratação para excluir Bárbara Zanatta como responsável
pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços e do
contato e incluir como responsável a servidora Inês Lúcia Tristaci, mantendo-se o servidor Claudiomiro Laurindo Dias, a partir desta data. As
demais cláusulas do contrato e termos aditivos firmados permanecem
inalteradas. Fundamentação: Lei 8.666/93, com as alterações posteriores e Cláusulas Vigésima Quarta e Quadragésima Terceira do Contrato. Processo: 162/2016.
RESULTADO
Concorrência 12/2018 – Objeto – Alienação de bens imóveis de propriedade do Município de Bento Gonçalves. Vencedor: Antonio Ferro. Valor Total: item 11 R$ 230.050,00. Vencedor: Maicon Cembranel.
Valor Total: item 12 R$ 263.150,00. Vencedor: R C Capoani Investimentos Imobiliários Ltda. Valor Total: item 15 R$ 155.000,00; item
16 R$ 155.000,00. Vencedor: Vanessa Lisboa. Valor Total: item 13 R$
140.000,00. Processo: 143/2018.
Nestor Stefani – Coordenador de Compras, Licitações e Patrimônio.

FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES
RESUMO
*Termo de Rescisão Contratual – Termo de Credenciamento nº 033/2018
– Chamamento Público nº 001/2018- Objeto: Ministrar Oficinas de Arte
na Fundação Casa das Artes. Credenciado: Márcio da Silva Moraes.
Ambas as partes resolvem rescindir o Contrato a contar de 23/07/2018.
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