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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 

 

 

Município de Campestre da Serra 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos 

Tipo de julgamento: menor preço por m³ 

Processo nº 074/2021 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA/RS, no uso de 

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 9:00 

horas, do dia 11 de Novembro do ano de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Campestre da Serra, localizada na Rua Bardini n° 210 se reunirão o 

pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 4.898/2021, com a finalidade 

de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o registro de preços 

para contratação de empresa visando a prestação de serviços descritos no Anexo I, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei 

Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei Complementar n°147/2014 e nº 

155/2016, dos Decretos Municipais n.º 1098 de 27 de fevereiro de 2013 e 1158 de 29 

de outubro de 2013, com aplicação  subsidiária da Lei Federal nº 8.666/199. 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para prestação de serviço 

especializado de perfuração e desmonte de rocha, com uso de explosivos, incluindo 

transporte, perfuração, carregamento de explosivos e detonação, a serem realizados 

em pedreira do Município de Campestre da Serra, conforme especificações constantes 

no Anexo I. 

2. DA RETIFICAÇÃO: 

2.2. Retifica-se a alínea d do item 7.1.5, conforme segue: 
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 * ONDE LÊ-SE: 

d) Certificado de Registro junto ao Ministério da Defesa/Exército Brasileiro dentro da 

data de validade, onde deverá conter dentre as atividades autorizadas: “Prestação de 

Serviço – Transporte e Detonação com Explosivos”; 

*LEIA-SE: 

d) Certificado de Registro junto ao Ministério da Defesa/Exército Brasileiro dentro da 

data de validade, onde deverá conter dentre as atividades autorizadas: “Prestação de 

Serviço –Detonação com Explosivos”; 

 

 

As demais informações permanecem inalteradas.  

 

 

 

Campestre da Serra, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

Moacir Zanotto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 

  _____________________________ 

           Procurador(a) Jurídico(a)        


