FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para
instrumentalização do Posto de Castração do Departamento de
Defesa Animal.
Empresa vencedora: Dirceu Longo & Cia Ltda (lote 02).
Lotes 01, 03 e 04 declarados desertos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2015
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Conforme disposto no art. 87, incisos II e III da Lei Federal
8.666/93, a empresa I9 Gestão e Negócios Ltda ME, CNPJ nº
22.455.342/0001-39 é penalizada em:
•
Suspensão do direito do direito de licitar e contratar
com o Município de Farroupilha pelo prazo de 01 (um) ano;
•
Multa no percentual de 8% sobre o valor total da
ordem de compra nº 2016/3553. Valor total da multa R$ 25,09
(vinte e cinco reais e nove centavos).
Conforme estabelecido na cláusula décima terceira, parágrafo
quarto, alínea “f” da Ata de Registro de Preços nº 170/2015 e
Processo Administrativo nº 9013/2016-718.

SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2016.
que se tratam de equipamentos de alta complexidade técnica
de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum
fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos
mesmos, quer seja pela diversificação de configurações, ou
por estarem sujeitos à importação.
Resposta: Mediante solicitação formal, o prazo de entrega
poderá ser prorrogado.
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.
EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
Objeto: Contratação pelo sistema de registro de preços, de
empresa especializada em serviço de manutenção,
fornecimento de rodízios e tampa para contêiner de 1000
litros.
Maiores informações através dos telefones (54) 3401.3665 ou
através do site da Companhia ECOFAR www.ecofar.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para UCI do
Hospital Beneficente São Carlos e para algumas Unidades
Básicas de Saúde.
Empresa: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
Pergunta: LOTE 03 - APARELHO DE RAIO X. Tempo de
exposição com faixa mínima de 0,004 a 6,30s Solicitamos
esclarecer quanto o aceite de valor máximo de 5s, uma vez
que o mesmo é suficiente para realização de todos os exames.
Valores acima de 5s são desnecessários e acarretam maior
radiação ao paciente, sem justificativa clínica para tal.
Resposta: O tempo de exposição com faixa mínima será de
0,004 até 6,30s, sendo aceito índice de 5s.
Pergunta: O edital menciona que necessita de
TRANSFORMADOR. O transformador é utilizado em
hospitais que não possuem corrente de 380V. Porém, o
próprio edital menciona que a tensão do equipamento deve ser
de 220v ou 380V. Solicitamos esclarecer qual a voltagem da
sala em que será instalado o equipamento. Se a voltagem for
de 220V há realmente necessidade de um transformador. Caso
seja 380V não existe motivos para aumentar o valor do
produto ao incluir um item extra que não será utilizado.
Resposta: A voltagem da sala será de 220v, por isso há a
necessidade do transformador.
Pergunta: DO PRAZO DE ENTREGA - 30 (trinta) dias
contados a partir da emissão da ordem de empenho. O prazo
de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade
dos fornecedores de equipamentos de radiografia, uma vez
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