FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização e auxiliar de cozinha nas Escolas
Municipais deste Município.
Data de abertura: 11/05/2016 às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2016
Objeto: a contratação de empresa, pelo sistema de registro de
preços, para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e
não perecíveis.
Data de abertura: 06/05/2016 às 14:30h.

QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2016.
cenário nacional de crise, sendo estes recursos vinculados,
qual a previsão de pagamento dos serviços executados. Ou
qual a possibilidade de paralisação da obra na condição de não
repasse destes recursos.
- Os recursos são do Ministério do Esporte. Há
disponibilidade de 50% do valor do contrato para início da
obra. Os pagamentos ocorrem após liberação de recursos pelo
Ministério. A dilação de prazo de execução é de
responsabilidade da fiscalização do contrato.
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.

INEXIGIBILIDADE Nº 12/2016
Objeto: Contratação do artista Guri de Uruguaiana para
apresentação no dia 22/05/2016, às 22h, durante o XVII
Encontro das Tradições Italianas – ENTRAI, que acontecerá
nos dias 13 a 22/05/2016, em Nova Milano, 4º Distrito, deste
Município. Contratada: AM9 Produções Ltda. Valor: R$
36.300,00. Fundamento legal: Art. 25, III, da Lei Federal nº
8.666/93.
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2016
Objeto: Contratação dos artistas Padre Alessandro Campos
para apresentação no dia 14/05/2016, às 20h30min, no valor
de R$ 129.900,00, e de Mafalda Minozzi para apresentação no
dia 21/05/2016, às 20h, no valor de R$ 38.500,00, durante o
XVII Encontro das Tradições Italianas – ENTRAI, que
acontecerá nos dias 13 a 22/05/2016, em Nova Milano, 4º
Distrito, deste Município. Contratada: Moraes Produtora Ltda
Ltda. Valor: R$ 168.400,00. Fundamento legal: Art. 25, III, da
Lei Federal nº 8.666/93.
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016
ESCLARECIMENTO Nº 01
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada global, para execução de projeto de reforma de
praças.
1. Que seja esclarecido o item 6.2 relativo a garantia para
licitar se a mesma deverá ser apresentada sob a forma de
declaração, caução em dinheiro, títulos da dívida pública,
seguro garantia ou fiança bancária.
2. No caso de garantia antecipada a homologação do referido
edital e sendo a empresa não vencedora do trâmite, qual o
procedimento, prazo e documentação necessária à
devolução/desobrigação da garantia aferida a este Prefeitura.
- O presente processo licitatório não exige garantia para licitar.
3. Ante aos recursos financeiros elencados no Edital: se os
mesmos são de Fontes Federais/Estaduais, e considerando o
www.farroupilha.rs.gov.br
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