FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2016.

LICITAÇÕES
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 123/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos 58,
inciso II, 79, inciso I e 78, inciso XII da Lei Federal no
8.666/93, levando em consideração o desenvolvimento de um
novo módulo, pelo Departamento de TI do Município, que
vem suprir as demandas geradas pela fiscalização da
Secretaria Municipal de Finanças, que anteriormente eram
atendidas pelo software de Inteligência Municipal, isto é, o
software locado por meio do Contrato nº 123/2015, decorrente
da licitação nº 86/2015, modalidade Pregão Presencial,
conforme relatório apresentado pelo Departamento de TI e
Secretaria Municipal de Finanças do Município, resolve, de
forma unilateral, rescindir o contrato de Prestação de Serviços
nº 123/2015, a partir de 04/07/2016, celebrado com a empresa
SAFETYSERVICES
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.363.501/0001-96, cujo
objeto é a prestação de serviços de locação de sistema de
informática, sistema que é utilizado pela fiscalização local,
com o objetivo da identificação (via arquivos PIT/SEFAZ-RS,
ou DE-CRED/RFB) do movimento das operadoras de cartões
de crédito/débito que operam no território municipal sem o
pagamento do ISSQN, assim como das operações de venda
(serviços e mercadorias) realizadas por empresas locais por
meio do dinheiro de plástico.
Fica por meio desta comunicada a empresa contratada para
que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente o
recurso disposto no artigo 109, inciso I, alínea “e”, da Lei no
8.666/1993.
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 06/2016
Objeto: Contratação, pelo sistema de registro de preços, de
empresa para fornecimento de rachão.
Data de Abertura: 07/07/2016 às 9h30min
Maiores informações através do telefone (54) 3261.6080 ou
através do site www.ecofar.com.br.
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