FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2015
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Conforme disposto no art. 86, caput da Lei Federal 8.666/93, a
empresa Klima Comércio de Medicamentos Ltda é multada no
montante de R$ 476,98 (quatrocentos e setenta e seis reais e
noventa e oito centavos), calculado sobre:
• Valor parcial do item 128 da ordem de compra nº
3896/2015, à alíquota de 0,5% por dia de atraso, qual seja 64
(sessenta e quatro) dias, totalizando R$ 20,48 (vinte reais e
quarenta e oito centavos);
• Valor total do item 15 da ordem de compra nº 3862/2015,
à alíquota de 0,5% por dia de atraso, qual seja 59 (cinquenta e
nove) dias, totalizando R$ 324,50 (trezentos e vinte e quatro
reais e cinquenta centavos);
• Valor total do item 60 da ordem de compra nº 3862/2015,
à alíquota de 0,5% por dia de atraso, qual seja 44 (quarenta e
quatro) dias, totalizando R$ 132,00 (cento e trinta e dois
reais).
Conforme estabelecido na cláusula décima terceira da Ata de
Registro de Preços nº 120/2015, decorrente do Pregão
Presencial nº 83/2015 e Processo Administrativo nº
9711/2015.

QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2015
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em
participar de processo de recebimento, por doação, de imóvel
localizado na Rua Mario Ely, Farroupilha/RS, com área de
terras urbanas de 1.500,00 m², para fins de utilização em
atividades industriais e mediante cumprimento de obrigações
elencadas por este edital.
Período de Credenciamento: 18/12/2015 a 28/12/2015
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 116/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
impressão de carnês a fim de cobrança do Imposto Predial
Territorial Urbano.
Empresa vencedora: POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS
LTDA EPP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2015
Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de
combustível tipo gasolina.
Empresa vencedora: DITRENTO POSTOS E LOGÍSTICA
LTDA.
CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2015
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em
participar de processo envolvendo a concessão de incentivo
financeiro, mediante implantação de melhorias no trevo
existente na intersecção das Rodovias Estaduais ERS-122 e
RST-453.
Período de Credenciamento: 18/12/2015 a 28/12/2015
CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2015
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em
participar de processo de recebimento, por doação, de imóvel
(bem dominical) localizado na Av. das Indústrias, Bairro
Industrial, Farroupilha/RS, com área de terras urbanas de
3.882,55 m², para fins de utilização em atividades industriais e
mediante cumprimento de obrigações elencadas por este
edital.
Período de Credenciamento: 18/12/2015 a 28/12/2015
www.farroupilha.rs.gov.br

1

