FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
ESCLARECIMENTO Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de licença de uso mensal de sistema
informatizado integrado (software as a service) para gestão
das unidades que compõem a Rede Municipal de Saúde, bem
como a instalação das licenças, implantação, treinamento,
manutenção e suporte técnico.
O atestado de capacidade técnica deverá contemplar o
solicitado no item 8.5 do Edital:
“a) no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, em
nome da licitante/executora dos serviços, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a
execução satisfatória em projetos de rede integrada em saúde,
atendendo ao objeto ora licitado, de acordo com módulos
especificados no anexo I.
Observações:
O atestado deverá apresentar, no mínimo: razão social do
emitente, objeto, local de execução, identificação completa da
empresa beneficiada, data de início e fim dos serviços
prestados, contendo a identificação e assinatura do
responsável, bem como meios de contato que possibilitem a
comissão de licitação realizar diligências para esclarecimento
de dúvidas relativas às informações prestadas”.
Portanto, não há exigência de comprovação de fornecimento
dos equipamentos em comodato e sim apenas do sistema.

QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
Objeto: Locação de veículo automotor.
Data de abertura: 14/03/2016 às 14h
Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e
(54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site
www.farroupilha.rs.gov.

CONCORRÊNCIA 04/2016
Objeto: seleção de propostas visando à contração de pessoa
jurídica para a execução de obras de pavimentação asfáltica,
sinalização e recapeamento de estradas rurais e vias urbanas
neste município. Totalizando 52.480,00 m² de pavimentação
asfáltica e 8.510,7 m² de capeamento asfáltico.
Data de abertura: 28/03/2016 às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Objeto: Aquisição, sob sistema de registro de preços, de
materiais de construção.
Julgado IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa
BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
(Processo Administrativo nº 2176/2016).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016
Objeto: Aquisição, sob sistema de registro de preços, de
materiais de construção.
Empresas vencedoras: BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA (lotes 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11,
12, 14 e 15); MERCASERRA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO EIRELI (lotes 02, 05, 08, 13 e 16);
AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
(lote 03).
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