Município de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Licitações

RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – PROCESSO 193
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, torna público, para o
conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 01/2021 – PROCESSO 193, que
tem como objeto a contratação de empresa para a realização dos serviços de coleta e transporte dos resíduos
sólidos urbanos do Município de Nova Ramada, até o aterro sanitário contratado pelo Município nos seguintes
termos:
1. No item 2.1.4. Qualificação Técnica, letra d,
Onde se lê:
Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica contratante do
serviço e devidamente registrados na entidade profissional competente, expedidas em nome da licitante;
Leia-se:
Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica contratante do
serviço e devidamente registrados na entidade profissional competente, expedidas em nome do responsável
técnico da empresa.
3. Em razão da alteração acima citada fica alterada também a data de abertura do certame, passando para o dia
06 de abril de 2021 às 08 horas e 30 minutos.
A integra do Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.novaramada.rs.gov.br bem como poderão ser
lidos e/ou obtidos na Prefeitura Municipal de Nova Ramada, junto ao setor de Licitações, no horário das 8h às
12h e das 13h às 17h, localizado no prédio do centro administrativo, na Avenida Gustavo König, 95, telefone
(055) 3338-1018.
Nova Ramada (RS), 17 de março de 2021.
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