FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2016.

LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2016
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº
01/2016
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços
de seguro para 88 (oitenta e oito) veículos pertencentes ao
Município de Farroupilha.
1. Nos veículos que serão contratados com seguro total com
indenização de 110% da Tabela FIPE e que não estão
contemplados na Tabela FIPE, os valores de indenização serão
calculados sobre o valor de mercado dos veículos, valor que
será obtido mediante pesquisa do Município com auxílio da
contratada, em caso de necessidade de indenização.
2. A Administração entende que a contratação por lote único
atenderá os objetivos de economicidade e qualidade de gestão
do futuro contrato, por esse motivo, e não alterará a forma de
julgamento da licitação.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2016
Objeto: Contratação de serviços de sonorização para eventos
realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Empresa vencedora: ANDREIA CAROLINA AFONSO
RODRIGUES ME.
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2016
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada global, para implementação de projeto de
acessibilidade.
Data de abertura: 22/06/2016 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.br
EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016
Objeto: Contratação de empresa pelo sistema registro de
preços para elaboração de relatórios para atendimento aos
processos de licenciamento ambiental e a elaboração do
relatório técnico e fotográfico atendendo às condicionantes da
Licença
Data de abertura: 17/06/2016 às 14h
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016
Objeto: Contratação de empresa pelo sistema registro de
preços para locação de escavadeira hidráulica, caminhão 4x2
com caçamba, caminhão 4x2 com carroceria aberta e com
guindaste muck, trator agrícola 4x2 equipado com escovão,
trator agrícola 4x2 equipado com reboque tipo tanque pipa,
retro escavadeira 4x2, trator de esteira, veículo popular,
veículo tipo utilitário com caçamba aberta, van, caminhão 4x2
equipado com baú,
Data de abertura: 17/06/2016 às 8:30h

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada global, para execução de obra de construção de
muro de contenção em área deste município, junto à divisa sul
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra.
Empresas habilitadas: LMC CONSTRUÇÕES LTDA, T4
EDIFICAÇÕES LTDA, CLAUDIA ADRIANA DA SILVA
SANTANA & CIA LTDA e ARGENTA & VOTTO
CONSTRUTORA LTDA ME.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Objeto: Contratação, através do sistema de registro de preço,
de empresa para prestação de serviços eventuais de limpeza, e
de portaria/vigia/guarda patrimonial nos prédios públicos e
eventos deste Município.
Recurso interposto pela empresa LYON SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA ME (processo administrativo nº
5638/2016). É concedido o prazo para contrarrazões até a data
de 08/06/2016.
www.farroupilha.rs.gov.br
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