Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil.

Terça-feira, 05 de maio de 2015.

LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para realizar projeto de hip
hop com adolescentes, através do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família (PAIF), do Serviço de
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Sócio Educativa de Liberdade Assistida (LA) e da Prestação
de Serviços à Comunidade (PSC). Fica revogada a licitação
supracitada, conforme justificativa constante nos autos do
processo do edital. A partir da publicação deste ato fica aberto
prazo recursal de 5 dias úteis.
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015
Objeto: Cadastro de profissionais formados ou que atuem nas
áreas de comunicação, publicidade ou marketing, para
participarem do sorteio para compor Subcomissão Técnica
que tem por objetivo analisar e julgar propostas técnicas
apresentadas pelas empresas que irão participar da licitação
para a contratação de Agência para prestação de serviço de
Publicidade, para atender as necessidades da Câmara de
Vereadores deste Município.
Profissional credenciado: MARGARIDA GALAFASSI.
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015
Objeto: Cadastro de profissionais formados ou que atuem nas
áreas de comunicação, publicidade ou marketing, para
participarem do sorteio para compor Subcomissão Técnica
que tem por objetivo analisar e julgar propostas técnicas
apresentadas pelas empresas que irão participar da licitação
para a contratação de Agência para prestação de serviço de
Publicidade, para atender as necessidades da Câmara de
Vereadores deste Município.
Conforme o disposto no art. 10 da Lei Federal nº 12.232, de
29-04-2010, é necessário o cadastro de, pelo menos, nove
profissionais para escolha dos membros da subcomissão
técnica (§ 2º do art. 10), sendo, portanto, a presente licitação
declarada FRACASSADA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2015
Objeto: Contratação de empresa para confecção de materiais
gráficos.
Data de abertura dos envelopes: 19/05/2015, às 11h30min.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015
Objeto: Aquisição de materiais destinados à confecção de
fraldas.
Data de abertura dos envelopes: 18/05/2015, às 11h30min.
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
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