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

 
Diretoria da FAMURS 

Gestão 2017/2018 
  

Presidente 
Salmo Dias de Oliveira (PP) 
Rio dos Índios – Amzop 
  
1º Vice-Presidente 
José Francisco Soares Sperotto (PTB) 
Guaíba – Granpal 
  
2º Vice-Presidente 
Evandro Agiz Heberle (PSDB) 
São Jerônimo – Asmurc 
  
3º Vice-Presidente 
Silvânio Antônio Dias (PSB) 
Três Palmeiras – Amzop 
 
1º Secretário 
Carlos Rafael Mallmann (PMDB) 
Estrela – Amvat 
  
2º Secretário 
Luiz Felipe Brenner Machado (PDT) 
Santa Margarida do Sul – Amfro 
  
1º Tesoureiro 
Margarete Simon Ferretti (PT) 
Nova Santa Rita – Granpal 
  
2º Tesoureiro 
Eduardo Buzzatti (DEM) 
Pejuçara – Amuplam 
 
 
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 PRESENCIAL Nº. 11/2017 
 
OBJETO: Registro de Preços de Uniforme para Guarda Municipal 
  
COMUNICAÇÃO 
  
COMUNICAMOS aos interessados no Pregão Presencial nº. 11/2017, 
cujo objeto é Registro de Preços de Uniforme para Guarda 
Municipal, que no dia 08/03/2018, as 09 horas, será divulgado o 
resultado do julgamento das amostras, habilitação e continuidade do 
certame.   

Publicado por: 
Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:1EBE5433 
 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 - REGISTRO 

DE PREÇOS Nº. 01/2018 PROCESSO NO MVP NÚMERO 
16995/2018 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 - REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 01/2018 

PROCESSO NO MVP NÚMERO 16995/2018 
FINALIDADE: registro de preços 
DATA DE ABERTURA: 21/03/2018 
HORÁRIO: 9 horas 
TIPO: menor preço por lote 
OBJETO: o objeto da presente licitação é a seleção de propostas 
visando o registro de preços, por meio de pregão presencial, para 
contratação futura de serviços técnicos de engenharia consultiva de 
aerofotogrametria, perfilamento a laser, atualização cadastral, sistema 
de informações geográficas – SIG, com implantação de sistema WEB, 
renumeração predial e elaboração do plano diretor de endereçamento 
postal, conforme especificações constantes no anexo I do edital, para 
atender às necessidades dos municípios pertencentes ao CM 
GRANPAL e consórcios conveniados, durante o período de doze 
meses, a contar da assinatura da ata de registro de preços. 
Luiz Carlos Busato, Presidente do Consórcio Público da Associação 
dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre – CM 
Granpal, no uso legal de suas atribuições estatutárias, torna público 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS, por meio de utilização e recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, para seleção de preços referentes à contratação, conforme 
o objeto e nas condições previstas neste edital e seus anexos, regendo-
se pelas seguintes normas em especial: a Lei 10.520/2002, subsidiada 
pela Lei 8.666/1993, o Decreto Federal 7.892/2013, a Lei 
Complementar 123/2006, o Decreto Federal 5.450/2005, o Decreto 
Federal 8.538/2015 e as Resoluções CM Granpal 03/2016 e 04/2016. 
1 DO LOCAL, HORA E DATA DA SESSÃO 
1.1. O(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio receberão as propostas 
financeiras e os documentos de habilitação dos interessados em 
participar da presente licitação até as 9 horas do dia 21/03/2018, na 
sala de licitações do DLC/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 199, 4º 
andar, Centro, Canoas (RS). Após o horário acima indicado, dar-se-á 
por encerrado o recebimento das propostas financeiras e dos 
documentos de habilitação. 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 
impeça a realização da sessão na data acima mencionada, o evento 
será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
2 DO OBJETO  
2.1. O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o 
registro de preços, por meio de pregão presencial, para contratação 
futura de serviços técnicos de engenharia consultiva de 
aerofotogrametria, perfilamento a laser, atualização cadastral, sistema 
de informações geográficas – SIG, com implantação de sistema WEB, 
renumeração predial e elaboração do plano diretor de endereçamento 
postal, conforme especificações constantes no anexo I do edital, para 
atender as necessidades do CM GRANPAL e consórcios conveniados, 
durante o período de doze meses, a contar da assinatura da ata de 
registro de preços. 
2.2. O CM Granpal não está obrigado a contratar o objeto desta 
licitação ou tampouco observar as quantidades indicadas, ficando 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços 
preferência em igualdade de condições. 
3 DA PARTICIPAÇÃO  
3.1. Poderá participar do pregão presencial o particular que atender a 
todas as exigências deste edital. 
3.2. Como requisito para participação no pregão, a licitante deverá 
manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital. 
3.3. Será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma 
de consórcio. 
  
3.3.1. A participação por consórcio de empresas é permitida nas 
seguintes condições: 
a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição 
de consórcio, subscrito pelos consorciados; 


