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LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018
INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares,
mobiliário em geral, equipamentos de áudio, vídeo e foto,
equipamentos de processamento de dados e de aparelhos de
medição e orientação para uso nas Unidades Básicas de Saúde de
Farroupilha.
Negado provimento a impugnação interposta pela entidade
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL FARROUPILHA (Processo
Administrativo nº 9480/2018).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018
DEFERIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Fornecimento, garantia, emplacamento, licenciamento e
assistência técnica de 1 (um) veículo automotor, novo, zero
quilômetro, para transporte de equipes da Secretaria Municipal de
Saúde.
Deferido parcialmente a impugnação interposta pela entidade
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL FARROUPILHA (Processo
Administrativo nº 8873/2018).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018
ALTERAÇÃO Nº 01
Objeto: Fornecimento, garantia, emplacamento, licenciamento e
assistência técnica de 1 (um) veículo automotor, novo, zero
quilômetro, para transporte de equipes da Secretaria Municipal de
Saúde.
Data da sessão: 04/09/2018, às 14h.
CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2018
ALTERAÇÃO Nº 01
Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para fins de
prestação de serviços de todos os tributos (impostos, taxas e
contribuições de melhoria) e demais receitas municipais, por
intermédio de diferentes canais.
Período de credenciamento: de 22/08/2018 a 05/09/2018, das 09h às
16h.
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Maiores informações através dos telefones (54) 3401.3665 ou através
do site www.ecofar.com.br.
DECRETOS
DECRETO Nº 6.465, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.
Autoriza permissão de uso de bem público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 98, § 3.º, da Lei Orgânica do
Município, e demais disposições de lei, e
CONSIDERANDO o interesse público no fomento ao
desenvolvimento de atividades comunitárias locais, voltadas à ação
e integração social, cultural, ao lazer e ao entretenimento da
população, conjugadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas,
Decreta
Art. 1º Fica autorizada a permissão de uso do imóvel a seguir
especificado, mediante licitação, à pessoa jurídica legalmente
constituída, para fins de implantação, manutenção e exploração de
um espaço público apropriado à realização de ações comunitárias
voltadas à ação e integração social, cultural, ao lazer e ao
entretenimento da população: área de 1.332,00 m², com benfeitorias,
localizada na Linha Jacinto, Farroupilha, RS, conforme mapa anexo.
Art. 2º O prazo da permissão de uso será de dez anos, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério das partes, se a finalidade da
permissão estabelecida no art. 1.º deste Decreto estiver sendo
cumprida.
Art. 3º A permissionária poderá realizar no imóvel as obras e
melhorias necessárias ao cumprimento da finalidade da permissão de
uso, sempre mediante prévia anuência do Município.
§ 1º Os investimentos realizados pela permissionária não serão
indenizados pelo Município, incorporando-se ao imóvel objeto da
permissão de uso.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2018
DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de som e imagem.
Deferido a impugnação interposta pela entidade OBSERVATÓRIO
SOCIAL DO BRASIL FARROUPILHA (Processo Administrativo nº
9425/2018).

§ 2º Caberá à permissionária todos os ônus e encargos de
conservação e manutenção do imóvel objeto da permissão de uso.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2018
ALTERAÇÃO Nº 01
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de som e imagem.
Data da sessão: 05/09/2018, às 9h.

Art. 4º A permissão de uso será rescindida, não cabendo à
permissionária qualquer indenização, se a permissionária não
cumprir, alterar ou deixar de cumprir a finalidade prevista no art. 1.º
deste Decreto, observado o disposto no respectivo termo.

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.

Art. 5º As demais normas e condições desta permissão de uso serão
estabelecidas na licitação e contrato.

§ 3º A permissionária poderá firmar parcerias para o desenvolvimento
dos fins desta permissão de uso, observado o disposto no respectivo
termo.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S.A.
PREGÃO PRESENCIAL 12/2018
Objeto: Aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual,
pelo período de 12 (doze) meses.
Data de Abertura: 03/09/2018 às 09h30min.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 21
de agosto de 2018.
CLAITON GONÇALVES
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
Em 21 de agosto de 2018
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Vandré Fardin
Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano
PORTARIAS
PORTARIA Nº 720, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.
Exonera, a pedido, a servidora Rute Irmgart Kahl Schuster.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei, Resolve:
EXONERAR, a pedido, a servidora RUTE IRMGART KAHL
SCHUSTER, matrícula n.º 132.730, do cargo de provimento efetivo
de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar
de 20-08-2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 21
de agosto de 2018.
CLAITON GONÇALVES
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