Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
RETIFICAÇÃO 02
EDITAL Nº 021/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
A) Inclui-se o parágrafo primeiro no Item 01 – Do Objeto.
Parágrafo Primeiro: Não estarão compreendidos na prestação do serviço contratado a
destinação dos resíduos de entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas de
arborização pública ou grandes jardins, resíduos de mudanças de domicílio ou reforma de
estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, resíduos de serviços de saúde e animais
mortos, em especial embalagens de agrotóxicos e congêneres.
B) Retifica-se o item IV – DO PREÇO GLOBAL, da minuta de contrato.
Onde se lê:
O preço para o presente ajuste é de R$..................( ..................................) constante da
proposta vencedora da cotação de preços, aceito pela CONTRATADA, entendido como
preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

Leia-se:
O preço para o presente ajuste é de R$..................( ..................................), sendo o valor
de R$........................(.................) por tonelada recebida mensalmente, constante da proposta
vencedora da cotação de preços, aceito pela CONTRATADA, entendido como preço justo e
suficiente para a total execução do presente objeto.

C) Retifica-se o anexo I:
Onde se lê:
Observação: A quantidade solicitada de toneladas de lixo por mês é de ATÉ 20 toneladas,
estando a Administração vinculada a realizar o pagamento SOMENTE do que realmente for
transportado até a destinação final.
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Leia-se:
Observação: A quantidade estimada mensal é de 20 toneladas, podendo variar para mais ou
para menos, conforme a geração de resíduos do município, estando a Administração vinculada
a realizar o pagamento SOMENTE do que realmente for transportado até a destinação final.

D) A data de julgamento permanece inalterada (dia 29 de abril de 2019, às 09 horas).

Ivorá, 22 de abril de 2019.

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
Prefeito Municipal
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