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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 006/2020 

 

OBJETO: aquisição de medicamentos para uso humano para atender 

os municípios pertencentes ao Consórcio da Associação dos 

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre – CM 

GRANPAL e demais conveniados. 

  

ATA DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
Aos vinte e três dias do mês de julho 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 pela retificação do 

edital, informo que será retificado o edital; onde se lê “14.8.2. ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.” Leia-se “14.8.2. 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.” e onde se lê 

“14.8.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 

subitem não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 

dos quantitativos, por item, registrados na ata de registro de preço, 

conforme resolução 09/2018 do CM GRANPAL.” Leia-se “14.8.3. As 

aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 

dos quantitativos, por item, registrados na ata de registro de preço, 

conforme resolução 02/2020 do CM GRANPAL.” Também onde se lê 

“23.7. Ao presidente do CM Granpal fica assegurado o direito de 

revogar ou anular a presente licitação em razão de interesse público, 

sem que caiba às licitantes quaisquer direitos a reclamação ou 

indenização.” Leia-se “23.7. Ao presidente do CM Granpal fica 

assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação em 

razão de interesse público. No caso de desfazimento do processo 

licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

conforme prevê artigo 49, parágrafo 3º da lei 8.666/93.” Retificado 

também os valores de referencia conforme orientação do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE e foi incluído o anexo 

III, onde orienta referente a adesões de órgãos não participantes ao 

certame licitatório. A sessão designada para o dia 30/07/2020 às 09 

horas, está suspensa sine die para que o CM GRANPAL possa fazer 

as alterações dos valores de referencia. 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:3F87F7A9 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO NORDESTE 

DO RS 

 

ADMINISTRAÇÃO - CIRENOR 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 003/2020 - PROCESSO 013/2020 

 

O Presidente do CIRENOR, comunica aos interessados que está 

procedendo licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

PARA REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de MEDICAMENTOS 

PARA USO HUMANO e CORRELATOS com 26 itens. Abertura: 

dia 30/07/2020, às 9:00 horas, no sitio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

  

Sananduva, 23 de julho de 2020. 

  

JACIR MIORANDO 
Presidente 

Publicado por: 
Ilton Nunes dos Santos 

Código Identificador:6DDE1F75 

 
ADMINISTRAÇÃO - CIRENOR 

ATO Nº 225/2020 

 

Certifico que foi realizado no dia 23/07/2020 o seguinte termo aditivo, 

figurando como contratante o CIRENOR e de outro lado o Contratado 

agora identificado: 

Ato nº 225/2020 – 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento 

ao Cirenor Nº 097/2019. Contratado: SGANZERLA & 

FELIZZARI LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 29.416.640/0001-69. Firmam o presente 

ato conforme segue: 

PRIMEIRA – – Fica alterado o item 2.5 – do objeto e do prazo do 

contrato especificado. Passando a vigorar pelo prazo de 01 (um) ano a 

contar desta data. 

E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente ato, em três 

vias de igual teor e forma, que achado conforme e assinado foi 

entregue às partes. 

  

SANANDUVA, em 23 de julho de 2020. 

  

JACIR MIORANDO 
Presidente do CIRENOR  

  

Publicado por: 
Ilton Nunes dos Santos 

Código Identificador:EBBBF73A 

 


