FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2016.
EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A.

LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016
LICITAÇÃO DESERTA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada global, para implementação do projeto de
acessibilidade, tendo como objetivo os serviços de
recomposição de passeios públicos e instalação de semáforos
sonoros para acessibilidade de idosos e portadores de
deficiência no centro da cidade.
O Município de Farroupilha torna público que a licitação
supramencionada foi declarada DESERTA, face a ausência de
interessados.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2016
Objeto:
Locação de banheiros químicos e coberturas
metálicas.
Data de abertura: 13/05/2016 às 14h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2016
Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de
Larvicida Biológico.
Data de abertura: 16/05/2016 às 14h.

ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 02/2016
A ECOFAR, no uso de suas atribuições legais, torna público
que o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2016, é
alterado no seguinte item:
1O item 7.1.4 letra “C” QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
do edital original passa a ter a seguinte redação.
“c) Comprovação do licitante ou de seus técnicos integrantes
do quadro permanente, de aptidão e conhecimento na
administração pública, através de um atestado, fornecido por
pessoa jurídica de direito público, sendo um advogado, com
experiência na área pública, como consultor jurídico, servidor
nomeado para qualquer dos cargos de advogado, auditor,
procurador, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
identificação do(s) contratante(s) e do(s) contratado(s); tipo ou
natureza dos serviços; localização dos serviços; período de
execução, incluindo as datas de início e término; e descrição
dos serviços executados.”
2 – A data de abertura dos envelopes não é alterada.
Maiores informações através do telefone (54) 3261.1467 ou
através do site www.ecofar.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016
Objeto: Contratação de empresa para confecção de materiais
gráficos
Data de abertura: 17/05/2016 às 14h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2016
Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de
eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.
Data de abertura: 18/05/2016 às 14h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2016
Objeto: Contratação de empresa para organização da XXXII
Edição dos Jogos Estudantis de Farroupilha e prestação de
serviços de arbitragem.
Vencedor: Serviço Social do Comércio – SESC
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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