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Retificação do Edital Tomada de Preços Nº 005/2018 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a Retificação do Edital Tomada de Preços 005-2018: “EMPREITADA 

GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE-CBUQ SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES NA RUA SILVA PAES”. 

 

Art. 1º - Retifica os seguintes ítens: Onde se lê: “16.5. Do contrato a ser assinado com o vencedor da 

presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do 
contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93, assim como a obrigação de o contratado 

submeter, a sua conta, os veículos à inspeção semestral, a ser realizada por profissional habilitado (CREA), de 

que trata o art. 136, inciso III, da Lei n.º 9.503/1997.” Leia-se: “16.5. Do contrato a ser assinado com o vencedor 

da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do 

contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93, assim como a obrigação de o contratado 
submeter, a sua conta, os veículos à inspeção semestral, a ser realizada por profissional devidamente habilitado 

no órgão competente, de que trata o art. 136, inciso III, da Lei n.º 9.503/1997.” 

 

Art. 2º - A obra somente será executada se for efetivado o Repasse do Recurso pelo Governo Federal. 

 

Art.3º - Fica alterada a data de abertura das propostas do Edital Tomada de Preços 005-2018 que passa a 

ser no dia 29 de maio de 2018, bem como a data para Cadastro e Visita Técnica que passa a ser dia 24 de maio de 

2018. 

 

Art. 4º - As demais cláusulas do Edital de Tomada de Preços nº 005/2018 permanecem inalteradas.      

  

 

Porto Xavier, 11 de maio de 2018. 

   

             GILBERTO DOMINGOS MENIN 

Prefeito Municipal em Exercício 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

GILBERTO DOMINGOS MENIN 

Secretário Municipal de Administração 

 

 


