
EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 

PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES 
  
 

LEANDRO MÁRCIO PUTON, Prefeito do Municipal de Gaurama, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público que o edital de Pregão 
Presencial nº 03/2021, visando à contratação de Empresa para a prestação de serviços 
de transporte coletivo de escolares nas condições de segurança exigidas em Lei, foi 
retificado no que se refere aos valores máximos a serem pagos por quilômetro rodado 
nos itinerários licitados e acrescentado ao itinerário 9 o transporte de escolares no turno 
da tarde. 
 

Com a retificação dos valores, passam estes a ser, respectivamente de:  
ITINERÁRIO 01: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,72 
ITINERÁRIO 02: Valor por quilômetro rodado de R$ 4,09 
ITINERÁRIO 03: Valor por quilômetro rodado de R$ 2,93 
ITINERÁRIO 05: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,40 
ITINERÁRIO 06: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,93 
ITINERÁRIO 07: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,39 
ITINERÁRIO 08: Valor por quilômetro rodado de R$ 2,93 
ITINERÁRIO 09: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,25 
ITINERÁRIO 10: Valor por quilômetro rodado de R$ 4,53 
ITINERÁRIO 11: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,69 
ITINERÁRIO 12: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,88 
ITINERÁRIO 13: Valor por quilômetro rodado de R$ 3,73 
 
Fica, automaticamente, alterado no edital e seus anexos, em todos os pontos que 
constar, o valor dos itinerários indicados. 
 
Em função destas alterações e retificações, fica então designado para o dia 12 de 
fevereiro de 2021, às 14:00 horas, junto a Prefeitura Municipal, a solenidade de 
recebimento e abertura dos envelopes das propostas e documentação, e demais atos 
do certame, em sessão pública do Pregoeiro e equipe de apoio. 
 
As demais disposições do edital e anexos permanecem inalteradas. 
 
Maiores informações e cópia do edital e da retificação poderão ser obtidas, em horário 
de expediente, pelo telefone (54) 3391-1200 ou pelo site www.gaurama.rs.gov.br  
   

Gaurama/RS, 29 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

Leandro Márcio Puton 
Prefeito Municipal 

 
 
 


