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Osmar Terra
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar 

Porto Alegre/RS - 90119-900
Fone: (51) 3288-5800

PORTARIAS

PORTARIA Nº 672/2007

A SecretáriA de SAúde do eStAdo do rio GrAnde 
do Sul AdJuntA, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela constituição estadual,
considerando a implantação, pelo Ministério da Saúde, do 
Programa nacional de Vigilância em Saúde de Populações 
expostas a Solos contaminados - ViGiSolo e, a necessidade de 
estruturação, nos estados e municípios, das ações propostas; 
considerando a necessidade de informações de interesse da 
saúde, oficialmente constituída, para respaldar a estruturação 
e a implementação da Vigilância em Saúde de Populações 
expostas a Solos contaminados, no estado do rS; 
considerando a necessidade de informação referente à 
prevalência e à incidência de doenças e agravos decorrentes da 
exposição aos contaminantes presentes no solo;
considerando a importância de integrar os órgãos e as 
instituições que têm interface no processo de estruturação do 
ViGiSolo/rS;
e, considerando a necessidade do estabelecimento de protocolos 
de vigilância e de atenção à saúde, de populações expostas a 
solos contaminados. 
reSolVe:
Art 1º - criar, no âmbito da Secretaria da Saúde do estado do 
rio Grande do Sul, a comissão técnica consultiva do Programa 
estadual de Vigilância em Saúde de Populações expostas a 
Solos contaminados – ViGiSolo/rS, como parte da Política 
estadual de Vigilância em Saúde e sob a coordenação da 
Secretaria estadual de Saúde.
§ 1º - o referido grupo contará, no âmbito do SuS, com membros 
titulares das esferas federal, estadual e municipal. 
§ 2º - o referido grupo contará também, como consultores, 
representantes de entidades de pesquisa e do oeMA.
Art 2º - indicar para o compor o referido grupo os seguintes 
profissionais:
-Alberto do nascimento leães  – SMS São leopoldo 
Adriana rhoden    – SMS caxias do Sul 
Alexandre duro Vianna   – SMS  Pelotas 
elias Vogt    – 18ª crS
elisabeth Valentim estima   – SMS  rio Grande 
Gelson Fernandes Braga   – SMS  cachoeirinha 
ivam dos Santos Xavier   – SMS Santa Maria 
João Pedro Polito ivanoff   – SMS Gravataí
José carlos Sangiovani   – SMS  PoA
leandro lopes da Silva   – SMS  triunfo 
leandro Santos Quaresma   – SMS Passo Fundo
Márcia elisa Krahl Fell   – dVe/ceVS/SeS
Marco Antônio Gulles Pinheiro  – SMS Viamão 
Maria ceci Salcedo Botelho   – SMS esteio
eduardo Kieling    – 5ªcrS
Paulo césar rutkowski   – SMS Santa cruz do Sul 
Paulo tadeu cardinal duarte   – 4ªcrS Santa Maria
João ricardo castilhos   – dAS –SeS
rosa Maria Groenwald  – SMS  canoas 
rosiane Beatriz B. Hoffmann    SMS Bento Gonçalves 
ruy da rosa Garrastazú   – SMSMA  Bagé
Sílvia Medeiros thaler   – 1ªcrS
Vanda Garibotti   – dVAS/ /ceVS /SeS
Virgínia dapper    – dVSt/ceVS/SeS

Art. 3º - indicar como consultores técnicos na coordenadoria 
Geral de Vigilância em Saúde Ambiental cGVAM-SVS- MS:
Herling G. A  Alonzo   – cGVAM /SVS/ MS– cGVAM /SVS/ MS cGVAM /SVS/ MS
Priscila campos Bueno   – cGVAM /SVS/ MS
José ricardo druck Samberg   – FePAM/SeMA-rS
carmen ildes rodrigues Froes Asmus – ieSc-uFrJ
Art. 4º - indicar como coordenador Salzano José Barreto de 
oliveira – dVAS/ceVS/SeS
Art. 5º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre,  28 de novembro de 2007.

ARITA BERGMANN
Secretária de Estado da Saúde Adjunta

Código 349793

SÚMULAS

DISPENSA   DE LICITAÇÃO

Processo: nº 83348-2000/04-7 
empresa: total Serviçe Sistemas de limpeza e Serviços   ltda  
cnPJ: 06.285.104/0001-76
Valor:  Montantes A + B (mensal) r$ 7.136,00;
objeto: Serviços de limpeza e higienização .
Base legal: inc.iV  do  Artigo 24  da lei 8.666/93
Ratificação: Em 29.11.2007, conforme Artigo 26 da Lei supra-
citada.
Porto Alegre 30  de novembro  de 2007
dA - divisão de compras

Código 349782

INEXIGIBILIDADE

Processo: n º 38269-2000/07-4
empresa: FundAÇÃo de enSino e PeSQuiSA deSenVol-
ViMento tecnolÓGico e cooP A enSP
objeto: inscrição de servidores em curso
Valor: r$ 1.160,00
Base legal: art. 25, “caput” da lei Federal 8.666/93
Ratificação: Em 29.11.2007, conforme Artigo 26 da Lei supra-
citada.
Porto Alegre, 30 de novembro de 2007
dA - divisão de compras

Código 349783

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO - 166/2007

Processo n.º: 081606-20.00/07-9
A pregoeira e sua equipe de apoio, designados pela portaria     
n.º 210/2007, indicam os vencedores.
empresa:  diMAci – MAteriAl cirurGico ltdA  –  cnPJ 
– 90.251.109/0001-94     Valor r$ 23.460,00.
empresa:  PrÓ-diet – MAteriAl cirurGico ltdA cnPJ 
– 81.887.838/0001-40  Valor  r$ 19.185,72
objeto: contratação de Fornecimento de Medicamentos.
Fundamentação legal: leis 10.520/2002 e 8.666/93.
Secretaria da saúde do estado do rio Grande do Sul

Porto Alegre, 30 de novembro de 2007.
dA - divisão de compras

Código 349784

nº t.A.dcc/195/2007, Processo: 14700-20.00/01-9, cele-
brado em 29.11.2007, ao contrato nº315/2004, celebrado em 
20.11.2004, entre o estado do rio Grande do Sul, por intermé-
dio da Secretaria de estado da Saúde e o lABorAtÓrio de 
AnáliSeS clÍnicAS centrolAB ltdA, para a execução 
dos serviços técnico-profissionais especializados. CLÁUSULA 
PriMeirA: ProrroGAr, de 22 de dezembro de 2007 até 
21 de dezembro de 2008, o prazo previsto na cláusula décima 
Quinta – da Vigência e da Prorrogação, do instrumento original. 
cláuSulA SeGundA: AlterAr os parâmetros de cobertura 
assistencial (quantitativos físicos e financeiros) em Patologia Clí-
nica, para o Município de Salto do Jacuí/rS, em conformidade 
com a Portaria nº 1.101/GM, de 12/06/2002, do Ministério da 
Saúde, conforme tabela fixada na Cláusula Segunda,  do refe-
rido termo. recurSo: 1681 / 20.95 / 8065 / 3.3.90.39.3988 / 
empenho: 070576007 / data de empenho: 22.10.2007.

nº t.A.dcc/221/2007, Processo: 74269-20.00/04-6, cele-
brado em 27.11.2007, ao contrato nº232/2005, celebrado em 
23.11.2005, entre o estado do rio Grande do Sul, por intermédio 
da Secretaria de estado da Saúde e o lABorAtÓrio SoMA 
de AnáliSeS clÍnicAS ltdA, PArA A eXecuÇÃo de Ser-
ViÇoS tÉcnico-ProFiSSionAiS eSPeciAliZAdoS. Alte-
rAÇÃo: ProrroGAr, de 28 de novembro de 2007 até 27 de 
novembro de 2008, a vigência prevista na cláusula Primeira 
do termo Aditivo nº 225/2006. recurSo: 1681 / 20.95 / 8065 
/ 3.3.90.39.3988 / empenho: 070591923 / data de empenho: 
31.10.2007.

t. reSciSÃo. nº: 020/2007
ProceSSo nº: 45752-20.00/07-9

  t e r M o  d e  r e S c i S Ã o  d e  c o n t r A t o
Pelo presente Termo fica RESCINDIDO, a contar da publicação 
deste, o contrato nº 061/2007, celebrado em 6 de agosto de 
2007, e publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de agosto 
de 2007, entre o estado do rio Grande do Sul, por intermédio da 
Secretaria de estado da Saúde e AMBientuuS tecnoloGiA 
AMBientAl ltdA., que tinha por objeto a coleta e transporte 
semanal, tratamento e destino final dos resíduos sólidos oriun-
dos dos serviços de saúde do HoSPitAl colÔniA itAPoÃ, 
em razão da conclusão do procedimento licitatório visando à 
contratação com o mesmo objeto, consoante ao constante no 
processo administrativo nº 30060-2000-07-5.celebrado em 29 
de novembro de 2007.

                    Porto Alegre, 30 de novembro de 2007.

ARITA BERGMANN
Secretária de Estado da Saúde Adjunta

Código 349787

Ato de “eX oFFÍcio” nº 049/2007, Processo: 39902-20.00/05.2; 
celebrado em 29 de novembro de 2007, entre o estado do rio 
Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde e o MunicÍPio 
de cHArQueAdAS. oBJeto: Prorrogar, até 11/09/2009, o 
prazo de vigência , previsto na cláusula Quarta – da Vigência, 
do termo de compromisso original, tendo em vista que houve 
atraso de 654 (seiscentos e cinqüenta e quatro) dias no repasse 
do recurso financeiro ao Município.

Porto Alegre, 30 novembro de  de 2007.

OSMAR TERRA
    Secretário de Estado da Saúde

Código 349791

ProceSSo nº 54936-2000/07.1
AutoriZo o funcionamento da empresa droGAriA do 
cHico ltdA., no município de triunfo/rS, em caráter precário, 
nos termos do decreto nº 39.544 e instrução normativa 01/99 
e 01/03.
em  29/11/2007.

ARITA BERGMANN
Secretária de Estado da Saúde Adjunta

Código 349792

DECISÕES

em cumprimento ao disposto no Art. 37, da lei Federal nº 
6.437, de 20 de agosto de 1977, a coordenação da 5ª crS 
da Secretaria da Saúde do estado do rio Grande do Sul, tor-
na pública a(s) seguinte(s) deciSÃo(ÕeS) FinAl(iS) em 
Processo(s) Administrativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na data  
de 29/11/2007.

1. Autuado: drogaria Barbieri ltda
Data da Autuação: 17/09/2007
Data da Decisão Final: 14/11/2007
CNPJ ou CPF: 88.227.442/0001-16
Processo nº: 083017-2000/07-9
Localidade: Farroupilha
Tipificação da Infração: art 10, Xii da lei Federal 6437 de 
20/08/77 c/c item 3.6 da resolução 328/99 
Decisão Final: não interposto recurso à autoridade sanitária 
superior, mantida a penalidade aplicada pela coordenação do 
núcleo de Vigilância Sanitária da 5ª crS.
Penalidade Imposta: Advertência

2. Autuado: ordem Auxiliadora de Senhoras evangélicas – Hos-
pital nova Petrópolis
Data da Autuação: 06/08/2007
Data da Decisão Final: 13/11/2007
CNPJ ou CPF: 91.588.731/0001-55
Processo nº: 054241-2000/07-2
Localidade: nova Petrópolis
Tipificação da Infração: art 10, ii, iV e XViii da lei Federal 6437 
de 20/08/77 c/c art. 54 do decreto estadual 23430/74, c/ item 
3.8 da Portaria 2616/98 e c/ itens 6.2.B.2, 6.2.B.2.3,  6.2.B.1.1, 
6.2.B.1.6 e 6.2.c.1 da rdc 50/02
Decisão Final: não interposto recurso à autoridade sanitária 
superior, mantida a penalidade aplicada pela coordenação do 
núcleo de Vigilância Sanitária da 5ª crS.
Penalidade Imposta: Advertência

Código 349788

em cumprimento ao disposto no Art. 37, da lei Federal nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, a coordenação da divisão de Vigilân-
cia Sanitária da Secretaria da Saúde do estado do rio Grande 
do Sul, torna pública a (s) seguinte (s) Decisão (oes) finais(is)em 
Processo(s) Administrativo(s) Sanitário(s), registrada(s) na data  
de 29/12/2007
Autuado: di Hellen industria de cosméticos ltda        
data da Autuação: 09/08/2007
decisão Final: 24/10/2007
cnPJ : 01.376.008/0001-10
Processo nº 068909-2000/07-0
localidade:  encantado  
Tipificação da Infração: Artigo 10 Inciso IV da Lei Federal 6437/77 
Artigo 12º da lei Federal 6360/76.
 decisão Final: Acolhida a impugnação do Auto de infração nº 
14/07 nVP-cS.          

Código 349789

RECURSOS HUMANOS

Assunto: carga Horária
expediente: 104252-2000/07-0
nome: luciane Manganelli de Jesus Kurtz
id.Func./Vínculo: 2615215/01
tipo Vínculo: efetivo
cargo/Função: técnico em Saúde e ecologia Humana - A
lotação: Secretaria da Saúde - 01 coordenadoria regional de 
Saúde

reVoGA o ato registrado na página 32, d.o.e. de 24/04/2007, 
a contar de 01/12/2007, referente à redução da carga horária de 
trabalho para 30 horas semanais.

Código 349589

Assunto: carga Horária
expediente: 089463-2000/07-3
nome: Paulo onezimo rosa dos Santos
id.Func./Vínculo: 2145928/01
tipo Vínculo: efetivo


