Certificado Digital acesse
pmfarroupilha.domeletronico.com.br

DIÁRIO OFICIAL
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS
Segunda-feira, 17 de Julho de 2017

Edição nº 069 Ticket: 069

http://farroupilha.rs.gov.br/

LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços técnicos especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.
Solicitante: CONPLAN
Pergunta: A empresa CONTRATADA será responsável APENAS PELO EXAME CLÍNICO (ASO) paras os exames periódicos, retorno de trabalho
e demissionais? Ou seja, os exames complementares serão de responsabilidade da CONTRATANTE?
Resposta: Os exames exigidos na admissão são custeados pelo servidor que está sendo nomeado, porém, no momento em que o estiver com
todos exames realizados, é necessário que o médico do trabalho contratado faça avaliação dos resultados, pois é este que dirá se o servidor está,
de fato, apto para o trabalho, sem doenças pré-existentes. Já os demais exames necessários para o ASO são de responsabilidade da empresa
contratada.
Pergunta: Os exames complementares previstos no item 3.4.4 e algum outro exame complementar que venha a ser recomendado no PCMSO
serão de responsabilidade da CONTRATANTE?
Resposta: Como já informado anteriormente, os exames necessários para emissão do ASO são de responsabilidade da empresa contratada.
Pergunta: Qual o valor de referência para o prestação do serviço solicitado?
Resposta: Não divulgamos o valor de referência, pois não há critérios de aceitabilidade de preços.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2017
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Aquisição, garantia, emplacamento, licenciamento e assistência técnica de 2 (dois) veículos automotores, novos, zero quilômetro.
O Município de Farroupilha torna público que o item 2 é anulado devido a descrição incorreta.
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2017
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço global, para aquisição de material e fornecimento de mão-de-obra
para instalação de semáforos na Rua Papa João XXIII.
Data de recebimento dos envelopes: 03/08/2017, às 9h.
Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e (54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site
www.farroupilha.rs.gov.br.
EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A.
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2017
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de Zeladoria/Portaria
Solicitante: GRUPO JOB.
Pergunta: Tem alguma empresa prestando o serviço? Se sim, qual empresa?
Resposta: Sim. Empresa Elisabete Rossi – EPP.
Pergunta: Qual a previsão de início dos serviços?
Resposta: A previsão para início dos serviços é no dia 31 de julho de 2017.
Pergunta: Tem valor estimado da contratação? Se sim, pode informar?
Resposta: Temos um valor estimado, no entanto não divulgamos.
Maiores informações através dos telefones (54) 3401.3665 ou através do site www.ecofar.com.br.

Diário Oficial
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS

http://farroupilha.rs.gov.br/

