FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Município de Farroupilha comunica aos interessados que a
licitação supracitada está suspensa.

LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2017
Objeto: Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação pela CONTRATADA, que disponibiliza o
módulo “Gestão Tributária – Gestão do Simples Nacional”:
serviços continuados de tecnologia da informação e
comunicação para a gestão dos Microempreendedores
Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes pelo Simples Nacional com acesso ao sistema da nota
fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), permitindo o controle dos
contribuintes e a geração de informações estratégicas
relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo
Fisco municipal, bem como para a orientação dos
procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples
Nacional; Contratada: Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal – CIGA. Valor total: R$ 12.265,00. Prazo:
11 meses. Fundamento Legal: art. 24, inciso XVI da Lei
Federal nº 8.666, de 21-06-1993 e inciso III do §1º do art. 2º
da Lei 11.107/05.

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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de
cartuchos e tonners para impressoras.
Data de abertura dos envelopes: 14/02/2017, às 14h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de
empreitada por preço unitário, para a execução da Implantação
da pista de Caminhada de Caravaggio - 6ª etapa na RSC 453 Acesso a Caravaggio.
Data de recebimento dos envelopes: 20/02/2017, às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de
violão.
Data de abertura dos envelopes: 15/02/2017, às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017
Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de
materiais de processamento de dados.
Data de abertura dos envelopes: 16/02/2017, às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017
LICITAÇÃO SUSPENSA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza e higienização nas Escolas Municipais e Centro de
Atividades Complementares deste Município. O serviço exige
um total de 6 (seis) funcionários com carga horária de 44
(quarenta e quatro) horas semanais e 7 (sete) funcionários com
carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.
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