
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 512 /2022                                           Guaíba, 02 de maio de 2022.

Senhor Presidente, 

Honra-nos  cumprimentá-lo,  na  oportunidade  em  que

respondemos  ao  Ofício  nº  058/2022,  desta  Casa  Legislativa,  que  nos

encaminhou o Requerimento nº 191/2022 apresentado pela  Bancada do

PSDB.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

COM RELAÇÃO AS DECLARAÇÕES DO SECRETÁRIO IVAN BARCELLOS
NA  SESSÃO  ORDINARIA  DO  DIA  29/03/2022  COM  RELAÇÃO  A
EMPRESA DACON CONSTRUTORA EIRELLI:

01 – Realmente o contrato com a empresa citada foi emitido em 24 de
Novembro de 2020, mas não era do conhecimento do secretário que 
um dos primeiros atos da atual administração foi divulgar o Extrato do
Contrato nº 01/2021 e a ordem para início dos serviços foi no dia 20 
de janeiro de 2021?

02 – Também não tinha conhecimento que a Ordem de Início dos 
Serviços foi emitida 28 dias antes da emissão do primeiro empenho 
1034/2021 e 1035/2021?

03 – Houve processos ou sanções administrativas contra a referida 
empresa? Se houve, solicito cópia das notificações ou Processos 
Administrativos.
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Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por
meio deste, informa que:

 01 – A SEINFRA foi criada em 01/03/2021, sendo esta data o momento que o

Secretário Ivan Barcellos assumiu na função. Portanto não pode responder por

questões do mês de janeiro e fevereiro de 2021 ou anterior.

02 – Considerando que a Prefeitura ficou 60 dias sem sistema, e iluminação

pública  é  um  serviço  essencial,  ordens  de  serviços  foram  emitidas  e  os

empenhos só foram realizados após a retomada do funcionamento do sistema.

 03 –  Sim,  existe  um  Processo  Administrativo  Especial  de  Licitações  e

Contratos, que tramita na Secretaria de Compras Licitação e Contratos, nos

termos do Decreto Municipal Nº 057/2021.Podendo ser solicitado a qualquer

tempo junto a referida Secretaria solicitando o Processo nº24582/2021.Sendo o

que  tínhamos  para  o  momento  reiteramos  votos  de  elevada  estima  e

consideração, subscrevemo-nos abaixo. 

Contando  com  a  costumeira  atenção  e  colaboração.  Ficamos  à

disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

                                                                          Marcelo Soares Reinaldo
                                                                                 Prefeito Municipal 

Ao  
Exmo. Srº, 
Marcos Sidney Silva de Oliveira  
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS
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