Munic€pio de Farroupilha
89848949000150
Pra€a Emancipa€Åo, S/N,
FARROUPILHA / RS - 95170-444
(54)32681611

RelatÅrio de Requerimentos
Data Requerimento Inicial: 01/01/2020
Data Requerimento Final: 31/12/2020

N‚ Req.

Data

Solicitante

Telefone

Assunto

304 16/01/2020

Jonas
Tomazini

(54)32617904 Geral

305 21/01/2020

Jonas
Tomazini

(54)32617904 Geral

Angela
306 06/02/2020 Hendler
Mota

307 18/06/2020 Adam Alves
308 01/07/2020

Mary Joyce
Rocha

(51)33085067 Geral

Geral
Geral

Requerimento

Data
Resposta

Referente ao Edital de PregÅo Eletrƒnico 31/2019 solicito: ? Todos
os documentos da referida licita€Åo, incluindo certificados de
comprova€Åo e todos documentos entregues pelos participantes,
habilitados ou nÅo para participar do certame. ? C„pias das
demonstra€…es exigidas no item 10.4.4, letras a e b. ? Portaria
referente ao item 10.9.1 ? Com rela€Åo ao item 4 do Anexo II: 1Caso sejam abertas novas Unidades pela Administra€Åo Municipal
haver† um custo adicional? 2- Nas Unidades nÅo est† prevista a
implanta€Åo no prestador de servi€o Pr„-Sa‡de. Essa organiza€Åo
ter† um custo extra? 3- ˆ sabido que o Hospital SÅo Carlos presta
servi€os para o Munic‰pio. Haver† integra€Åo com esse
participante? O Hospital ter† de contratar o mesmo sistema? ? Com
rela€Åo ao item 6 do Anexo II solicitamos o atual est†gio de
andamento do proposto no Edital. Referente ao Contrato
Administrativo de Presta€Åo de Servi€os 436/2019 solicito: ? Valor
do Capital Social da CONTRATADA e seus respectivos documentos
de constitui€Åo e/ou altera€…es/consolida€…es. ? Quando foi
realizado o pagamento previsto na letra a da Cl†usula Quinta. ?
Qual Š a data de previsÅo do pagamento da letra b da Cl†usula
Quinta. ? Quando iniciou ou iniciar† o pagamento do item 02 da
Cl†usula Quarta. Referente a Ata de Realiza€Åo de PregÅo
22/01/2020
Eletrƒnico N 00031/2019 (SRP) solicito: ? Como se chegou aos
valores estimados dos itens 1 e 2 no Grupo 1? Referente aos
equipamentos existentes hoje na Prefeitura e seus prestadores de
servi€os solicito: ? Para suportar o sistema contratado no Contrato
Administrativo de Presta€Åo de Servi€os 436/2019 Š necess†rio um
parque de m†quinas e equipamentos que suporte tal aplica€Åo. Os
atuais equipamentos da Administra€Åo Municipal e seus
contratados possuem tal requisitos? Ser† necess†rio atualizar esses
equipamentos? Caso necess†rio, qual ser† o custo estimado? ? Ser†
necess†ria a aquisi€Åo de novos equipamentos, como leitores de
digitais, gravadores, smartphones e outros? Quais sÅo os custos
estimados? Referente ao atual sistema de gestÅo da sa‡de, da
empresa MV Sistemas, solicito: ? Processo Licitat„rio completo que
declarou a empresa vencedora. ? Contrato de Presta€Åo de Servi€os
da Referida empresa e seus eventuais aditivos. ? C„pia das Notas
Fiscais dos Servi€os realizados e Notas de Pagamento dos mesmos.
? Documentos referentes ‹ eventuais ?den‡ncias? de contrato ou
desconformidades com essa empresa, seja em car†ter
administrativo ou judicial. Os referidos documentos podem ser
entregues de maneira f‰sica ou digital no endere€o da CŒmara de
Vereadores de Farroupilha, na Rua J‡lio de Castilhos, 420.
Diversas sem†foros estÅo sendo substitu‰dos no munic‰pio. O que
serÅo feitos com os antigos? Descartados ou poderÅo ser colocados
31/01/2020
em outros locais? Qual foi o custo dos novos conjuntos que estÅo
sendo instalados?
Prezados, O Observat„rio de Arquivos do RS
(http://www.ufrgs.br/papearq) Š um projeto de pesquisa da UFRGS
e visa conhecer e acompanhar a situa€Åo das quest…es arquiv‰sticas
no Estado. Para isto, contamos com sua colabora€Åo para responder
aos questionamentos abaixo: 1. A Prefeitura possui arquivo? 1.1 Em
caso afirmativo informe: a) Nome e contato da institui€Åo; b) Cargo
e contato do respons†vel pela institui€Åo; c) Lei de cria€Åo da
institui€Åo (se poss‰vel encaminhar c„pia digital ou link para o
documento). 1.2 Em caso negativo informe qual o
14/02/2020
„rgÅo/departamento e/ou setor respons†vel pela gestÅo documental
e prote€Åo dos documentos de arquivo? 2. A Prefeitura possui uma
pol‰tica p‡blica arquiv‰stica e/ou um sistema de arquivos? Em caso
afirmativo informe a legisla€Åo de cria€Åo (se poss‰vel encaminhar
c„pia digital ou link para o documento). Agradecemos a aten€Åo e
as informa€…es encaminhadas. Atenciosamente, çngela H. Mota
Pesquisadora/Pesquisadora Observat„rio de Arquivos do RS
Programa de Aperfei€oamento, Pesquisa e ExtensÅo em Arquivos
(PAPEArq/UFRGS)
Bom dia. Preciso de uma c„pia da lei/decreto que oficializou a
bandeira do munic‰pio e definiu suas cores e significados. NÅo
07/07/2020
consegui encontrar na p†gina de legisla€…es do munic‰pio (S„ tem a

lei do brasÅo). Poderiam me enviar? Desde j† agrade€o.
Quanto foi investido na compra de equipamentos hospitalares em
fun€Åo do Coronav‰rus?

02/07/2020

Situa‚ƒo

Respondido

Respondido

Respondido

Respondido
Respondido

13/05/2021 - 16:28:28

Munic€pio de Farroupilha
89848949000150
Pra€a Emancipa€Åo, S/N,
FARROUPILHA / RS - 95170-444
(54)32681611
N‚ Req.

Data

Solicitante

Claudio
Sergio do
309 02/07/2020 Esp‰rito
Santo
Barros
Lianna
310 09/07/2020 Mara
Resende

Telefone

Assunto

Geral

(32)32574500 Geral

311 27/07/2020 Tiago Sandi (49)991432256Geral

Nat†lia
312 24/10/2020 Ferrari
Possa

Geral

313 10/11/2020 Tiago Sandi (49)991432256Geral

Requerimento
Quais medidas foram tomadas em rela€Åo ao cumprimento do ano
letivo nas escolas p‡blicas e particulares em 2020 em razÅo da
pandemia?

Data
Resposta

Situa‚ƒo

10/07/2020

Respondido

Quais as a€…es de assistŽncia social a popula€Åo pode ter acesso
31/07/2020
para diminuir a situa€Åo de pobreza que piorou com o coronav‰rus?

Respondido

Prezados solicito informa€…es sobre o andamento do julgamento da
fase recursal da licita€Åo PregÅo Eletrƒnico n‚ 35/2020. A presta€Åo
de informa€…es sobre o andamento de processos administrativos
decorrentes de licita€…es/contratos administrativos Š garantida
pelos incisos V e VI do artigo 7‚ da Lei de Acesso a Informa€Åo que
prevŽ ?Art. 7‚ O acesso ‹ informa€Åo de que trata esta Lei
compreende, entre outros, os direitos de obter: [...] V - informa€Åo
sobre atividades exercidas pelos „rgÅos e entidades, inclusive as
31/07/2020
relativas ‹ sua pol‰tica, organiza€Åo e servi€os; VI - informa€Åo
pertinente ‹ administra€Åo do patrimƒnio p‡blico, utiliza€Åo de
recursos p‡blicos, licita€Åo, contratos administrativos;?. Lembrando
que conforme artigo 3‚, o procedimento da Lei de Acesso ‹
Informa€Åo visa tambŠm a utiliza€Åo de meios de comunica€Åo
viabilizados pela tecnologia da informa€Åo, assim como o
desenvolvimento do controle social da Administra€Åo P‡blica.
Aguardo Retorno!
Bom dia. Sou estudante e tenho uma disciplina de Administra€Åo
P‡blica. Tenho um trabalho que pede como estÅo distribu‰dos os
servidores efetivos, nomeados em comissÅo e tempor†rios, e como
sÅo agrupados em cargos, classes, carreira e quadro. Procurei no
28/10/2020
portal de transparŽncia e s„ encontrei os servidores e seus sal†rios.
Poderiam, por gentileza, me encaminhar as informa€…es acima
solicitadas? Aguardo retorno, desde j† agrade€o!
Prezados solicito informa€…es sobre o andamento do julgamento do
pedido de reequil‰brio econƒmico financeiro do Ordem de Compra
n‚ 5170/2020 PregÅo Eletrƒnico n‚ 44/2020, da empresa ELETRO
CENTRO COMERCIO DE PEèAS E ELETROELETRêNICOS EIRELI
(CNPJ 16.779.255/0001-34), enviado no dia 29 de outubro de 2020
atravŠs do e-mail licitacoes@farroupilha.rs.gov.br. Caso haja
d‡vidas sobre de qual assunto se trata a pe€a pode ser acessada no
seguinte link:
https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/anexos/384523/271271
Requer-se tambŠm, no caso de o processo ser f‰sico, o envio
digitalizado de todos os documentos incl‡idos no processo
administrativo ap„s a juntada do pedido acima referenciado. J† no
caso do processo ser eletrƒnico que seja liberado acesso ‹
integralidade do mesmo para acompanhamento. 1 . DOS MEIOS DE
CONTATO Inicialmente, cabe informar que a solicita€Åo de
qualquer informa€Åo ou documento que seja necess†rio para a
efetiva€Åo do presente pedido pode ser feita nos meios de contato
abaixo relacionados, informando o N‡mero Interno P17121: 01 ?
11/11/2020
WhatsApp ? 049 9 9111-8279
https://api.whatsapp.com/send?phone=554991118279&text=Ol†
Caso utilize o WhatsApp Web basta clicar no link. 02 ? E-mail ?
contato@sandieoliveira.adv.br 03 ? Liga€Åo telefƒnica: 049 9
9111-8279 2. EMBASAMENTO LEGAL A presta€Åo de informa€…es
sobre o andamento de processos administrativos decorrentes de
licita€…es/contratos administrativos Š garantida pelos incisos V e VI
do artigo 7‚ da Lei de Acesso ‹ Informa€Åo que prevŽ ?Art. 7‚ O
acesso ‹ informa€Åo de que trata esta Lei compreende, entre
outros, os direitos de obter: [...] V - informa€Åo sobre atividades
exercidas pelos „rgÅos e entidades, inclusive as relativas ‹ sua
pol‰tica, organiza€Åo e servi€os; VI - informa€Åo pertinente ‹
administra€Åo do patrimƒnio p‡blico, utiliza€Åo de recursos
p‡blicos, licita€Åo, contratos administrativos;?. Lembrando que
conforme artigo 3‚, o procedimento da Lei de Acesso ‹ Informa€Åo
visa tambŠm a utiliza€Åo de meios de comunica€Åo viabilizados pela
tecnologia da informa€Åo, assim como o desenvolvimento do
controle social da Administra€Åo P‡blica. PregÅo Eletrƒnico n‚
44/2020 - N‚ Interno P17121

Situa‚ƒo
Respondido
Total de Requerimentos

Respondido

Respondido

Respondido

Total
10
10
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