
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de licitação

Modalidade:  TOMADA DE  PREÇOS  nº  16/2015.  Tipo:  MENOR  PREÇO
"GLOBAL”. Objeto: Revitalização da Praça Tochetto, com o fornecimento dos
materiais e da mão de obra necessários. Abertura: 30/04/2015, 14h. Modalidade:
TOMADA DE  PREÇOS  nº  17/2015.  Tipo:  MENOR  PREÇO  "GLOBAL”.
Objeto: Modificação da cobertura e a troca das caixas d'água na EMEF Benoni
Rosado,  com  o  fornecimento  dos  materiais  e  da  mão  de  obra  necessários.
Abertura: 30/04/2015, 16h. Editais: Coordenadoria de Licitações e Contratos,
Rua Dr. João Freitas, 75, Passo Fundo/RS ou no site www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de retificação – PE 020/2015
O Prefeito Municipal de Passo Fundo, de acordo com a legislação vigente, torna
público que retifica o Pregão Eletrônico nº 020/2015. A data de abertura das
propostas fica prorrogada para o dia 27 de abril de 2015 as 14 horas O Edital
retificado  encontra-se  disponível  nos  sites  www.comprasnet.gov.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de revogação – PE 001/2015
O Prefeito Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a legislação vigente, comunica que o Pregão Eletrônico 001/2015,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  para  a  Secretaria  de  Educação,  foi  REVOGADO.  Demais
informações poderão ser obtidas no Termo de Cancelamento, disponível no site
www.cidadecompras.com.br.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração

http://www.cidadecompras.com.br/
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