
       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS 

AVENIDA JOSÉ PEDRO LOUREIRO DE MELO, 1070 

FONE: (0xx54) 3613 7171 – GRAMADO DOS LOUREIROS – RS 

E-mail: pmgl.planejamento@gmail.com 

 

               

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021 

RETIFICAÇÃO 

 

 

O MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS/RS, em 

conformidade com a Lei Federal n° 8.666/1993, torna público, para conhecimento de interessados, fica 

retificado o Edital Pregão Presencial nº 027/2021 que no dia 31 de agosto de 2021 às 16:00 horas, na 

Prefeitura Municipal, Secretaria da Administração,  situada na Rua José Pedro Loureiro de Melo, n. 

1070, Município de Gramado dos Loureiros, o pregoeiro e a Equipe de Apoio,  designados por 

Portaria, reunir-se-ão com a finalidade de receber propostas de empresas do ramo pertinente ao objeto 

deste Edital, bem como pelo Decreto Municipal nº 16, de 05 de janeiro de 2021, bem como com as 

disposições da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, bem 

como as condições estabelecidas no presente Edital.  

ONDE SE LÊ  

DO OBJETO 

1.2 – O rolo compactador referente a proposta julgada vencedora, será apresentado na Prefeitura 

Municipal, em dia a ser designado e submetido a vistoria por Engenheiro Mecânico, nomeado pelo 

Município, que apresentará laudo conclusivo, quanto as boas condições de uso e trafegabilidade, sendo 

que somente após, é que será assinado o contrato e recebido o bem.  

LÊ SE 

DO OBJETO 

 1.2 – O rolo compactador referente a proposta julgada vencedora, será apresentado na Prefeitura 

Municipal, a entrega será junto ao parque de máquinas no máximo em 5 dias uteis, em dia a ser 

designado e submetido a vistoria por Engenheiro Mecânico, nomeado pelo Município, que apresentará 

laudo conclusivo, quanto as boas condições de uso e trafegabilidade, sendo que somente após, é que 

será assinado o contrato e recebido o bem.  

ONDE SE LÊ 

 

 DO PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento será efetuado, em três parcelas, mensais e consecutivas, de igual valor, sendo que 

a primeira será paga em até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato e entrega do bem. 

   

LÊ SE 

DO PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento será efetuado, em parcela única, sendo pago em até 10 (dez) dias úteis após a 

assinatura do contrato e entrega do bem.   

Valor de Referencia do objeto licitado e aproximadamente R$ 231.666,00 

 

Gramado dos Loureiros, RS., 18 de agosto de 2021. 

 

Artur Cereza 

Prefeito Municipal 


