FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017
Objeto: Serviço de vigia patrimonial 24 horas, na Unidade de
Pronto Atendimento – UPA.
Data de abertura dos envelopes: 31/01/2017 às 9h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis e periféricos para
os serviços da atenção especializada das Unidades Básicas de
Saúde
Data-limite de encaminhamento da proposta: 30/01/2017 às
9h.
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços de
Agenciamento de Viagens nº 85/2015
Pregão Presencial nº 61/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo os
serviços de cotação de preços, reservas, emissão, alteração e
cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais
em voos regulares, mediante fornecimento parcelado, para
trechos diversos, à escolha e para atender às necessidades da
Prefeitura do Município de Farroupilha.
Contratada: First Class Study & Travel Ltda. CNPJ nº
09.477.198/0001-73.
Fundamento Legal: artigo 78, inciso XI da Lei Federal no
8.666/93.

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2017.
Conforme estabelecido na cláusula décima terceira, parágrafo
quarto, alínea “c” da Ata de Registro de Preços nº 262/2016 e
Processo Administrativo nº 11889/2016-069.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2016
LICITAÇÃO SUSPENSA
Objeto: Contratação de empresa especializada para
consolidação e compilação de atos legais e fornecimento, em
regime de locação, de software de gerenciamento da
legislação municipal e outros documentos, com acesso e
disponibilização na rede mundial de computadores.
O Município de Farroupilha comunica aos interessados que a
licitação supracitada está suspensa.
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. - ECOFAR
PREGÃO PRESENCIAL 01/2017
2° ALTERAÇÃO DO EDITAL
Objeto: Aquisição pelo sistema de registro de preço de pneus,
câmaras, protetores de câmaras, recapagem de pneus e
vulcanização de pneus.
Data de Abertura 30/01/2017 às 09:30h.
Maiores informações através do telefone (54) 3401.3665 ou
através do site www.ecofar.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2016
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Conforme disposto no art. 86, caput e art. 87, inciso II da Lei
Federal 8.666/93, a empresa Paganela & Paganela Ltda ME,
CNPJ nº 04.652.288/0001-30 é multada no montante de R$
127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos) calculado
sobre:
•
Valor total da ordem de compra nº 2016/5047 (R$
1.597,50), à alíquota de 8%.
Conforme estabelecido na cláusula décima terceira, parágrafo
quarto, alínea “c” da Ata de Registro de Preços nº 255/2016 e
Processo Administrativo nº 11919/2016-568.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2016
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Conforme disposto no art. 86, caput e art. 87, inciso II da Lei
Federal 8.666/93, a empresa Nick Distribuidora Ltda ME,
CNPJ nº 21.692.639/0001-55 é multada no montante de R$
119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos) calculado
sobre:
•
Valor total da ordem de compra nº 2016/5053 (R$
1.708,50), à alíquota de 7%.
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