FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2016.

LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016
No aviso de publicação do dia 18 de março de 2016, referente
ao julgamento da fase de habilitação, onde se lê “TOMADA
DE PREÇOS Nº 04/2016”, leia-se “TOMADA DE PREÇOS
Nº 02/2016”.
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2016
LICITAÇÃO DESERTA
Objeto: Contratação de instituições privadas de longa
permanência para idosos, visando a prestação de serviços de
atendimento a idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, que não possuam retaguarda
familiar, que se encontram em situação de risco pessoal ou
social, encaminhados pelos Centros de Referência de
Assistência Social CRAS I e CRAS II, em regime de
acolhimento institucional.
O Município de Farroupilha torna público que a licitação
supramencionada foi declarada DESERTA, face a ausência de
interessados.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO
Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de licença de uso mensal de sistema
informatizado integrado para gestão das unidades que
compõem a Rede Municipal de Saúde, bem como a instalação
das licenças, implantação, treinamento, manutenção e suporte
técnico.
O Município de Farroupilha torna público que a empresa
classificada em 1º lugar na fase de lances, MV SISTEMAS
LTDA, obteve 09 de 09 pontos (100%) dos requisitos
mínimos e 102 de 112 pontos (91,07%) dos requisitos
desejáveis na prova de conceito.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de licença de uso mensal de sistema
informatizado integrado para gestão das unidades que
compõem a Rede Municipal de Saúde, bem como a instalação
das licenças, implantação, treinamento, manutenção e suporte
técnico.
Data de reinício da sessão para fins de adjudicação do
certame: 07/04/2015 às 14h.
Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e
(54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site
www.farroupilha.rs.gov.
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