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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público
que realizará os PREGÕES ELETRÔNICOS abaixo referidos:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2016 PROCESSO N.º 4801-0100/16-9
OBJETO:Contrataçãodepessoajurídicaparafornecimentodeequipamentos
de impressão do tipo impressoras monocromáticas e policromáticas e
multifuncionais monocromáticas – com tecnologia de impressão a laser
ou led – função de copiadora e escâner, com conexão em rede, com
garantiade36meses, fornecimentodos respectivossuprimentos,conforme
quantidades e especificações técnicas contidas no Edital.
Recebimento das propostas: a partir das 9h do dia 6 de dezembro de
2016.
Abertura das propostas: às 9h do dia 16 de dezembro de 2016.
Início da sessão de disputa de preços: às 10h do dia 16 de dezembro
de 2016, com tempo de disputa de 5 (cinco) minutos, lote único, acrescido
do tempo aleatório determinado pelo sistema.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2016 PROCESSO N.º 4942-01.00/16-7
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento
de unidades de Condensadoras VRF 20HP e evaporadoras do tipo cassete
1,5 HP, além de conjuntos de tomada de ar exterior para a renovação do
ar, com instalação completa e seus materiais (incluindo a rede frigorígena,
drenagem, sistemas elétricos e quadros de comando, conforme o caso)
– fase inicial de implantação do sistema VRF (Variable Refrigerant Flow)
em substituição ao sistema de ar-condicionado central que atende ao
Palácio Farroupilha, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Etapa
1, atendimento de quatro Pavimento “Tipo” superiores do prédio, ou seja,
plantas iguaisdo12ºao9º) -, conformeespecificações técnicasecondições
previstas no Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas: a partir das 9h do dia 6 de dezembro de
2016.
Abertura das propostas: às 9h do dia 16 de dezembro de 2016.
Início da sessão de disputa de preços: às 14h do dia 16 de dezembro
de 2016, com tempo de disputa de 5 (cinco) minutos, lote único, acrescido
do tempo aleatório determinado pelo sistema.

O encaminhamento das propostas pertinentes aos referidos Pregões
Eletrônicos, bem como as sessões supracitadas, dar-se-ão no endereço
eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br.
OsEditaiseseusAnexosestãodisponíveisnaInternet,nosseguintesendereços:
www.al.rs.gov.br/compras/ e www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

Fernanda Schnorr Paglioli,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ / RS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informática e serviços
pertinentes para a Câmara Municipal.CADASTRAMENTO: Até 19/12/2016 – às 10 horas – na
Secretaria da Câmara.ABERTURA DOS ENVELOPES: 22/12/2016 – 10 horas.
Mais informações pelos telefones (51) 3614.0127, ou no site www.camaratabai.com.br

Tabaí, 05 de dezembro de 2016.

NELSO DA ROSA MACHADO - Presidente da Câmara
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ESPORTES NA TV

■ LIGA DOS CAMPEÕES — Fase de
grupos, 6ª rodada, hoje: Barcelo-
na x Borussia Mönchengladbach,
Bayern Munique x Atlético Ma-
drid, Benfica x Napoli, Manches-
ter City x Celtic, Basel x Arsenal,
PSV Eindhoven x Rostov, Dyna-
mo Kiev x Besiktas e Paris Saint-
Germain x Ludogorets Razgrad.
■ COPA IPIRANGA SUB-20 — 2ª
rodada, ontem: Corinthians 1 x 2
Ponte Preta, Fluminense 1 x 1
Inter, Santos 2 x 1 Toluca e Criciú-
ma 3 x 3 Cruzeiro. Hoje: Palmei-
ras x Universidad de Chile, Vasco
x Grêmio, Vitória x São Paulo e
Botafogo x Atlético Mineiro.
■ INGLATERRA — 14ª rodada, on-
tem: Middlesbrough 1 x 0 Hull.
■ ESPANHA — 14ª rodada, ontem:
La Coruña 5 x 1 Real Sociedad.
■ ITÁLIA — 15ª rodada, ontem:
ChievoVerona 0 x 0 Genoa e Udi-
nese 1 x 0 Bologna.

■ 16h — SporTV 2, futebol, Copa
Ipiranga Sub-20: Palmeiras x Uni-
versidad de Chile
■ 17h45 — EI Maxx, futebol, Liga
dos Campeões: Barcelona x Borus-
sia Mönchengladbach
■ 17h45 — EI Maxx 2, futebol, Liga
dos Campeões: Benfica x Napoli
■ 17h45 — ESPN+, handebol femi-
nino, Campeonato Europeu: Ale-
manha x França
■ 18h45 — SporTV, futebol, Copa
Ipiranga Sub-20: Vasco x Grêmio
■ 21h — SporTV, basquete mascu-
lino, Carioca: Flamengo x Vasco
■ 23h — SporTV 3, basquete,
NBA: Minnesota x San Antonio

PLACAR CP

D
epois de dez anos de
ausência, o Grande Prê-
mio da França voltará
ao calendário da Fór-

mula 1 em 2018. A corrida será
disputada no circuito de Paul Ri-
card, que abrigou pela última
vez um Grande Prêmio da F-1
em 1990. Depois disso, a etapa
do país sempre ocorreu em Mag-
ny-Cours, de 1991 a 2008, ano
em que os franceses receberam
pela última vez um GP da elite
do automobilismo.

“Eu posso hoje (ontem) fazer
o firme e definitivo anúncio de
que o GP da França irá retornar

ao circuito de Paul Ricard no ve-
rão de 2018”, afirmou o chefe da
região onde será realizada a cor-
rida, Christian Estrosi, em um
evento do Automóvel Clube da
França. De acordo com ele, per-
der a etapa da F-1 por tanto tem-
po foi “uma verdadeira cicatriz”
para a nação. Ele anunciou tam-
bém que o acordo garantirá a
realização da prova em Paul Ri-
card por cinco anos a partir de
2018. Jean Todt, presidente da

Federação Internacional de Auto-
mobilismo (FIA), disse que a vol-
ta do GP da França à Fórmula 1
é uma “enorme satisfação” para
a entidade. Detalhes financeiros
do compromisso firmado não fo-
ram revelados, assim como uma
definição de qual prova deixará
o calendário. Para 2017, os GPs
do Brasil, Canadá e Alemanha
chegaram a ficar “pendentes de
confirmação”. Apenas os dois
primeiros foram mantidos.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / CP

ESPORTES

AUTOMOBILISMO

Fórmula 1 volta a ter a
França a partir de 2018

Circuito de Paul Ricard não recebe as provas da Fórmula 1 desde 1990


