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Retificação 01/2017
Retificamos o Processo nº 26/2017, modalidade Pregão Presencial nº 08/2017, Registro de
Preços:

1- no que se refere a quantidade do objeto:

Fica acrescido na descrição “1. DO OBJETO:”
Item

Quantidade

Especificação
CAMARA DE VEREADORES

13

5.000 LITROS

GASOLINA COMUM

2- No que se refere a seguinte descrição, onde constava:

“O item ÓLEO DIESEL COMUM deverá ser mantido a disposição da
municipalidade em posto da abastecimento a ser indicado pelo vencedor da
disputa, localizado em distância não superior a 10km do Centro Administrativo,
com abastecimento 24hs, pelos empregados do fornecedor, mediante
apresentação da Ordem de abastecimento emitida pelo Almoxarife, com a devida
identificação do veículo a ser abastecido e respectiva kilometragem em planilhas
de controle separadas por secretarias conforme modelo a ser disponibilizado
pelo Município, retendo uma via do documento para posterior apresentação com
a respectiva Nota fiscal. Valor de referencia maxima que o Municipio se propoe a
pagar é de R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos“
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Leia-se o seguinte:

O item ÓLEO DIESEL COMUM deverá ser entregue no Parque de Máquinas do
Município, sito à Rua Benjamim Mainardi, 84, Bairro Industrial, Arroio do tigre/RS, de acordo
com as necessidades (consumo) do Município, em horário de expediente das 07:30 min às
18:00h.00. Valor de referência máxima que o Municipio se propõe a pagar é de R$ 2,95 (dois
reais e noventa e cinco centavos).

Em razão desta retificação, o prazo previsto para a abertura, para “às 10 horas, do dia
16 de março do ano de 2017”, fica para às 10 horas, do dia 28 de março do ano de 2017.

Arroio do Tigre, 14 de março de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS
EXTRATO DE ENEXIGIBILIDADE
Processo nº 24/2017 – Inexigibilidade nº 03/2.017
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para Programa Alfa e Beto de
Alfabetização de Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal Secretaria da
Educação e Cultura. Contratante: Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre/RS. Contratada:
Instituto Alfa e Beto CNPJ nº 08.458.084/0001-13. Valor Total anual: R$ 17.899,00(dezessete
mil e oitocentos e noventa e nove reais) fundamento legal art. 25,inciso I e II da Lei Federal nº
8.666/93. Maiores informações no site: www.arroiodotigre.rs.gov.br ou pelo fone - 51 3747
1122. –Marciano Ravanello – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Processo nº 29/2017 – Inexigibilidade nº 04/2.017
Objeto: Contratação de Empresa Autorizada Massey para aquisição de peças e serviço de
mecânica especializada para o conserto do Trator Massey Ferguson 4292, da Secretaria da
Agricultura e Meio Ambiente. Contratante: Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre/RS.
Contratada: Samaq Comercial de Maquinas Agro. LTDA CNPJ– CNPJ nº 95.437.281/0001-50,
valor R$11.577,69(Onze cento e cinquenta e sete e sete reais e sessenta e nove centavos)
fundamento legal art. 24,
da Lei Federal nº 8.666/93. Maiores informações no site:
www.arroiodotigre.rs.gov.br ou pelo fone - 51 3747 1122. – Marciano Ravanello – Prefeito
Municipal
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