FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
LICITAÇÕES
CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Habilitação de fornecedores individuais e agricultores
organizados em grupos informais ou formais para
fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar
para alimentação escolar.
1. Dentre os diversos documentos de habilitação para Grupos
Formais detentores de DAP Jurídica, o edital exige a
apresentação do item 7, a citar “Certificação por um
Organismo da Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC)
credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA; ou Declaração de Cadastro, que
demonstra que ele está cadastrado junto ao MAPA e que faz
parte de um grupo que se responsabiliza por ele”.
1.1. Com relação ao item 7 exposto acima, tal documento será
exigido somente para proponentes que apresentarem proposta
de alimentos orgânicos?
- Sim, o documento exigido no item 5 - Dos fornecedores
individuais, detentores de DAP Física, não organizados em
grupo, no item 5 - Dos Grupos informais de agricultores
familiares, detentores de DAP Física organizados e no item 7 Dos Grupos formais, detentores de DAP Jurídica, somente
será o referido documento daquele que cotar alimento
classificado como orgânico.
2. Ainda no mesmo edital, no âmbito da PROPOSTA, solicita
que o projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura
familiar/ou empreendedor familiar rural para alimentação
escolar deve ser entregue com assinatura dos agricultores
participantes.
2.1. A respeito do projeto de venda, a resolução do FNDE Nº
4, de 2 de abril de 2015, prevê que, aos grupos formais
participantes da chamada pública deve-se exigir, Art. 27 §1º
item V “o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo
seu representante legal”. Por esta preposição, a cooperativa
apresentar ser projeto de venda com a assinatura de seu
representante legal, o mesmo será validado por esta CPL?
- Sim, será aceita a assinatura do representante legal da
cooperativa. O edital exige a assinatura do agricultor apenas
nos casos de fornecedor individual ou grupo informal.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2016
Contratação da empresa Fabrício da Costa 01758435038,
CNPJ nº 18.030.567/0001-76, para realização dos seguintes
serviços:
- Substituição de cabos rompidos das fases veiculares n° 1 e 2
e da fase de pedestre n° 3;
- Substituição de bolachas de led amarelas dos semáforos
auxiliares da fase veicular n°1 e 2 e vermelha da fase veicular
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n° 2, do semáforo localizado no Km 120 da RSC 453 –
Avenida Santa Rita.
Valor total: R$ 9.690,00
Prazo: 31.12.2016
Fundamento Legal: art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666
de 21.06.1993.
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 56/2013
Pregão Presencial nº 19/2013
Objeto: Contratação empresa para prestação de serviços de
limpeza e conservação de escolas da Rede Municipal de
Ensino, no regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
Contratada: Força Sul Monitoramento e Serviços Ltda, CNPJ
nº 12.373.602/0001-73.
Fundamento Legal: artigo 78, inciso XVIII da Lei Federal
8.666 de 21.06.1993.
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2016
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada por preço unitário, para a fabricação e instalação
do cercamento do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS e da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA.
Empresas
habilitadas:
ADMINISTRADORA
E
CONSTRUTORA TORRES LTDA ME; CLAUDIA
ADRIANA DA SILVA SANTANA E CIA LTDA ME;
CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA
LTDA; CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA;
CONSTRUTORA
CONSTRUFAR
LTDA;
CONSTRUTORA JODEAL LTDA; LMC CONSTRUÇÕES
LTDA; e MAPA ENGENHARIA LTDA.
CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2016
LICITAÇÃO DESERTA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em
participar de processo de recebimento, por doação, de imóvel
localizado na Rua Mario Ely, Farroupilha/RS, com área de
terras urbanas de 1.500,00 m², conforme planta do Anexo
VIII, para fins de utilização em atividades industriais e
mediante cumprimento de obrigações elencadas por este
Edital e seus Anexos.
O Município de Farroupilha torna público que a licitação
supramencionada foi declarada DESERTA, face a ausência de
interessados.
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada por preço unitário, para a execução da implantação
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da pista de caminhada de Caravaggio - 5ª etapa no
prolongamento da ERS 453.
Data de abertura: 20/12/2016, às 10h30min.
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. - ECOFAR
EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITAMENTOS (Lei
Federal nº 8.666, de 21.6.1993, art. 61, parágrafo único)
Período: 01 a 31/12/2016
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 19/2016;
Contratada: Juliano Rodrigues Ferreira - ME; Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma
em caminhões e compactadores. Prazo: 06.12.2016 até
06.12.2017. Valor total R$ 23.700,00.
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 20/2016;
Contratada: Sergio Luiz Marcon - ME; Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços de reforma em caminhões
e compactadores 06.12.2016 até 06.12.2017. Valor total R$
60.000,00.
Maiores informações através do telefone (54) 3261.1467 ou
através do site www.ecofar.com.br
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