Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil.

Terça-feira, 10 de março de 2015.

LICITAÇÕES

tempo com pedido de reequilíbrio financeiro devidamente
comprovado, que será analisado pelo setor jurídico desta
prefeitura. Ao final de um ano de contrato, se for de desejo das
duas partes, o contrato pode ser renovado, conforme Lei
8.666, e será reajustado conforme índice do IGPM.
5) A presença do preposto só é necessária quando solicitada
pela Administração. Não é necessário ser considerado um
posto além do quantitativo previsto no edital. O preposto pode
ser um dos colaboradores.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015
JULGAMENTO DE RECURSO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte escolar.
É julgado improcedente o recurso administrativo interposto
pela empresa TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS
LTDA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte escolar.
Empresas vencedoras: ANDRITUR TRANSPORTES E
TURISMO LTDA (itens 01, 03, 04 e 05); BENVINDO
TRANSPORTES LTDA (itens 02 e 06).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015
Objeto: Aquisição de enxoval para bebê.
Empresas vencedoras: STAUDT E FRANCESQUETT LTDA
ME (itens 01 e 07); MARX MASUEL SELBACH ME (itens
05, 08 e 10); N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME (itens
02, 06 e 09) e QUERENCIA COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA ME (itens 03 e 04).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção nas
escolas do município.
Empresas vencedoras: VINICIUS ALEX LERMEN (itens 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23 e 29);
BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA (itens 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015
Objeto: Contratação, pelo sistema de registro de preços, de
empresa para execução de serviços de guincho plataforma e
guindaste veicular.
Data de abertura: 24/03/2015 às 11h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015
RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO
Com relação às dúvidas levantadas pela EPAVI, segue o
esclarecimento:
O município de Farroupilha disponibilizará todos os materiais
necessários para limpeza dos postos. Será o primeiro ano que
esse serviço será realizado nessas escolas, logo, não há uma
empresa que preste atualmente o serviço.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015
RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO
Com relação às dúvidas levantadas pela ADALMA, seguem
os esclarecimentos:
A lista de escolas do município, com seus respectivos
endereços,
se
encontra
no
site
http://www.farroupilha.rs.gov.br/novo/escolas/.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição e
instalação de 10 (dez) sistemas individuais de
condicionamento de ar com capacidade de refrigeração de
60.000 BTUs.
Data de abertura: 24/03/2015 às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção especializada das máquinas relacionadas no
edital.
Data de abertura: 25/03/2015 às 14h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015
RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO
Com relação às dúvidas levantadas pela ONDREPSB, seguem
os esclarecimentos:
1) Os lances durante o pregão serão por valor mensal por
posto (= valor unitário mensal, de acordo com o modelo de
proposta do anexo I do edital), conforme item 6.1.1. do edital.
Porém, importante lembrar que a empresa que apresentar
menor valor mensal por funcionário será considerada
vencedora para todos os postos.
2) Não é necessário fornecer material de limpeza e
equipamentos. Todo o equipamento necessário para limpeza
será fornecido pelo Município.
3) Apenas a proposta, conforme modelo do anexo I, deverá ser
encaminhada.
4) Caso seja homologada uma nova CCT, a empresa
prestadora de serviços, se desejar, deve entrar a qualquer
www.farroupilha.rs.gov.br
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