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

FAMURS 
 

Diretoria da FAMURS 
Gestão 2019/2020 

  
Presidente: 
 
Eduardo Russomano Freire (PDT)  Palmeira das Missões – AMZOP 

  
Vice-presidentes:  
 
Cleiton Bonadiman (MDB) Seberi – AMZOP 
 
Emanuel Hassen de Jesus (PT) Taquari – AMVAT 
 
 Fábia de Almeida Richter (PSB) Cristal – ACOSTADOCE 
 
Guilherme Rech Pasin (PP) Bento Gonçalves – AMESNE  
 
Marcelo Arruda (PTB) Barra do Rio Azul – AMAU  
 
Ronaldo Boniatti (PSDB) Nova Pádua – AMESNE  
 
Vilmor Carbonera (DEM) Vila Flores – AMESNE 
 
 

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 001/2020 
 
OBJETO: registro de preços para aquisição de MATERIAIS 
ESCOLARES, conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital, para atender as necessidades dos alunos das escolas dos 
municípios pertencentes ao CM GRANPAL e demais conveniados. 
  
ATA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 do pedido 
de esclarecimento apresentado pela empresa Comercial Nova 
Trapiche Eireli, inscrita no CNPJ: 30.213.258/0001-37, recebido 
pelo e-mail ricardo@granpal.com.br no dia 28/01/2020. A 
documentação está anexada ao processo administrativo 
1570/2019, em suas alegações, resumidamente, solicitou 
esclarecimentos referente a participação de consórcios na referida 
licitação. Considerando o questionamento, informamos que no 
edital não a nenhum impedimento para participação de consórcios. 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:7E303AAD 
 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

 

OBJETO: registro de preços, por meio de pregão eletrônico, para 
aquisição de MOCHILAS ESCOLARES – pequena e grande, 
conforme especificações constantes no anexo I do edital, para atender 
as necessidades dos alunos das escolas dos municípios pertencentes ao 
Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre – CM GRANPAL e demais conveniados. 
  
ATA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 do pedido 
de esclarecimento apresentado pela empresa Pallo art bolsas, 
inscrita no CNPJ: 02.845.1610001-01, recebido pelo e-mail 
ricardo@granpal.com.br no dia 29/01/2020. A documentação está 
anexada ao processo administrativo 1574/2019, em suas alegações, 
resumidamente: “1. Não teremos Lote/item destinados há ME/EPP ? 
[...]. 2. Uma licitação de 700.000 und de Mochilas no valor de R$36 
milhões. Quantas empresas nacionais comporta essa produção hoje 
em um curto prazo de entrega visto que são mochilas escolares na 
mesma época do ano?”. Considerando o primeiro questionamento, 
“informo que o CM GRANPAL dá preferência a contratação de ME e 
EPP e a implementação da LC 123/2005 se dá nos benefícios de 
empate ficto, conforme descrito em item do edital.” No que se refere 
ao segundo questionamento, “ trata-se de quantitativo estimado 
para a contemplação dos alunos dos municípios que integram o 
consórcio, bem como de outros consórcios associados. No entanto, 
por se tratar de registro de preços, a prática ensina que o quantitativo 
não é imediatamente esgotado e as solicitações, apesar de haver a 
possibilidade de ocorrerem simultaneamente, são feitas de forma 
paulatina. Em relação ao valor, trata-se de estimativa por orçamentos 
e que deverá ter redução mediante a participação de empresas 
interessadas no pregão eletrônico.Também ressalto que o consorcio 
GRANPAL não esta na sua primeira licitação de MOCHILAS 
ESCOLARES, sendo que usou o mesmo prazo entrega e quantidades 
similares para aquisição. As empresas vencedoras conseguiram 
atender às demandas com tranquilidade, sem requerer dilação de 
prazos.”. 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:CA022BF5 
 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

 
OBJETO: registro de preços, por meio de pregão eletrônico, para 
aquisição de MOCHILAS ESCOLARES – pequena e grande, 
conforme especificações constantes no anexo I do edital, para atender 
as necessidades dos alunos das escolas dos municípios pertencentes ao 
Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre – CM GRANPAL e demais conveniados. 
  
ATA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 do pedido 
de esclarecimento apresentado pela empresa CDC INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 
04.553.782/0001-47, recebido pelo e-mail ricardo@granpal.com.br 
no dia 31/01/2020. A documentação está anexada ao processo 
administrativo 1574/2019, em suas alegações, resumidamente: 
“Referente ao Pregão Eletrônico 02/2020, estou verificando os laudos 


