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Expediente: 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS 

 
Diretoria da FAMURS 

Gestão 2018/2019 
  

Presidente 
Antonio Cettolin (PMDB) 
Garibaldi – Amesne 
 
1º Vice-Presidente 
Adroaldo Conzatti (PSDB) 
Encantado – Amvat 
 
2º Vice-Presidente 
Paulo Roberto Butzge (PSB) 
Candelária – Amvarp 
 
3º Vice-Presidente 
Edivan Fortuna (DEM) 
Cacique Doble – Amunor 
 
1º Secretário 
Silvio Luis da Silva Rafaeli (PDT) 
Tapes – Acostadoce 
 
2º Secretário 
Daniel Pereira Almeida (PT) 
Butiá – Asmumrc 
 
1º Tesoureiro 
Cássio Nunes Soares (PP) 
Pantano Grande – Amvarp 
 
2º Tesoureiro 
Tito Lívio Jaeger Filho (PTB) 
Taquara – Ampara 
 
 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul  é uma solução 

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 
 
OBJETO: registro de preços para futura aquisição de medicamento 
para uso humano para os municípios que integram o CM GRANPAL 
e demais conveniados. 
  
ATA DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
nas dependências do CM GRANPAL, sito na avenida das Indústrias, 
469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o 
servidor Ricardo Aloenis Schmidt, pregoeiro, procedeu à análise da 
impugnação apresentada pela empresa PROSAUDE DIST. DE 
MEDICAMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 
85.247.385/0001-49, com sede e foro em Cascavel (SC), situada na 
RUA URUGUAI, 1538-E BAIRRO SANTA MARIA, recebido 
pelo e-mail ricardooliveira@granpal.com.br em 17/01/2019. A 
documentação está anexada ao processo administrativo 124/2018, 
em suas alegações, resumidamente, questionou sobre a forma de 
apresentação dos itens 224, 394, 397, 398, 399 e 400, referindo que 
inexiste óbice para que fossem apresentado na forma de frascos e que 
a manutenção da exigência da entrega em bolsas acarretaria o 
direcionamento da licitação. A impugnação foi encaminhada para o 

farmacêutico do CM GRANPAL, Denis Schossler, que apresentou os 
seguintes apontamentos: “A lista de medicamentos dos pregões da 
Granpal é construída a partir dos descritivos e quantitativos enviados 
pelos municípios integrantes do consórcio, bem como, de outros 
conveniados conforme demanda específica de cada um. Em consulta 
aos que incluíram os itens: 224, 394, 397,398, 399 e 400 realmente 
verifica-se que não há exigência técnica para que a apresentação 
desses medicamentos seja em bolsa flexível, portanto, o edital deverá 
ser retificado conforme solicitação”. Diante do exposto, é de ser 
acolhida a impugnação apresentada, para o fim de retificar a forma de 
apresentação dos itens 224, 394, 397,398, 399 e 400, conforme 
explicitado acima. Por fim, considerando que a alteração no requisito 
do objeto altera a competitividade, fica determinada nova data para a 
realização da sessão, dia 11/2/2019, com abertura das propostas a 
partir das 13h. Mantem-se ratificados os demais termos do edital. A 
presente ata será publicada na mesma forma em que se deu a 
publicação original. Nada mais havendo digno de registro, encerra-se 
a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro. 
  
RICARDO ALOENIS SCHMIDT 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:0334AB5B 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018 
 
OBJETO: registro de preços para eventual contratação de Soluções 
de Apoio à Gestão Econômica e Estratégica Municipal por meio de 
implantação de Plataforma de Governança Integrada com Inteligência 
Fiscal, Combate à Evasão Fiscal e Captação de Recursos, fornecidas 
através de prestação de serviços em nuvem, SaaS – Software as a 
Service, e Serviços Técnicos Especializados de integração, 
customização, suporte e capacitação para os municípios pertencentes 
ao CM GRANPAL e demais conveniados.. 
  
ATA DE SUSPENSÃO 
Aos dezessete dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
nas dependências do CM GRANPAL, sito na avenida das Indústrias, 
469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o 
servidor Ricardo Aloenis Schmidt, pregoeiro, procedeu com a 
suspensão do pregão 007/2018. Considerando os pedido de 
impugnação e esclarecimento, onde o setor técnico solicitou um 
período maior para as analise, é razoável a suspensão "sine die" 
do presente procedimento até a apresentação dos esclarecimentos 
preliminares. A presente ata será publicada na mesma forma em que 
se deu a publicação original. O edital com as alterações pode ser 
acessado em www.granpal.com.br. Nada mais havendo digno de 
registro, encerra-se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro. 
  
RICARDO ALOENIS SCHMIDT 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:BAB02732 

 
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 01/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 008/2017 

 
O diretor executivo do CM/Granpal torna público (art. 61 da Lei 
8.666/1993) o seguinte ato firmado pelo Consórcio: 
  
Processo administrativo: 42/2019. Objeto: adesão à ata de registro 
de preços 001/2018 – pregão 008/2017 ao item 01 do lote 01 para 
aquisição de Mochilas Escolares. Órgão gerenciador: Consórcio 
Público da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 


