
EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ-CARREGADEIRA, NOVA. 
 

 
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 021/2021, visando à contratação de Empresa para a 
aquisição de 01 (uma) pá carregadeira nova, em retomada após a suspensão do 
certame sine die, para analise das impugnações, foi retificado, no que se refere ao 
preço orçado (item 18.16), passando o preço orçado a ser de R$ 730.000,00 
(setecentos e trinta mil reais). 
 
Fica designado para o dia 17 de janeiro de 2022, às 10h00min, 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 dezembro de 2021. 
 
 
 

Leandro Márcio Puton 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRATO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 021/2021 

    O Município de Gaurama, RS, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que o Edital de Pregão Presencial nº 21/2021 foi 
retificado para o fim de alterar o preço orçado de que trata o item 18.16. 

   Em função desta retificação, fica então designada para o dia 17 
de janeiro de 2022, às 10h00min 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 dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Leandro Márcio Puton 
Prefeito Municipal 

 
 


