FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2016

LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016
Objeto: Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e
equipamentos hospitalares para instrumentalização das
Unidades Básicas de Saúde do Município de Farroupilha/RS,
do Hospital Beneficente São Carlos e do Departamento de
Vigilância Sanitária.
Empresas vencedoras: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA EPP (lote 02); CONKAST EQUIPAMENTOS
TECNOLÓGICOS (lote 03). Lotes 01, 04 e 05 revogados.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de
argila, geomembrana, geotêxtil, pé de pedra, rachão, tubos,
tubos corrugados, manta de sacrifício e mudas de árvores e
serviços de aluguel de caminhão, solda de geomembrana e
costura de geotêxtil.
Empresa: BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO.
1 – No item 08, o memorial descritivo não traz nenhuma
referência normativa. Existem referências brasileiras para
essas tubulações, como descrito abaixo.
2 – A norma ISO 13967, item 09, se aplica aos acessórios das
tubulações. Existem referências brasileiras para essas
tubulações, como descrito acima.
Resposta: As descrições dos itens do Edital em questão foram
fundamentadas levando em consideração as questões técnicas
do projeto, é sabido que existe uma gama de materiais para o
tipo de obra que estamos construindo, para tanto, foi levando
em consideração as condições econômicas orçamentaria
disponível, fator predominante para definição do tipo e
qualidade de cada material, sempre com o foco em manter a
qualidade e garantia de não haver quaisquer dano ambiental.
3 – No item Memorial descritivo, itens 08 e 09, traz a
informação de classe de rigidez 3.000PA (SN4). A classe de
rigidez SN4 é igual 4.000PA.
Resposta: O edital determina especificações mínimas,
podendo ser cotado classe de rigidez superior.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2016
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Objeto: Aquisição de materiais destinados à confecção de
fraldas.
Data de abertura dos envelopes: 03/10/2016, às 11h.
Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e
(54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site
www.farroupilha.rs.gov.br.
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