
 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PARA NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL 

DE TOMADA DE PREÇOS N° 03/2018. PROCESSO N° 83/2018. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de projeto de Construção de Centro de 

Eventos, medindo 221,36m². 

 

ONDE SE-LÊ: 

EDI TAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03 / 2018 
 

O Prefeito Municipal de Chiapetta - RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h do dia 

25 de Maio de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Chiapetta - RS, 

na Avenida Ipiranga, nº 1.544, reunir-se-á a Comissão de Licitações, com a finalidade 

de receber propostas para contratação para execução de projeto de Construção de Centro 

de Eventos, medindo 221,36m², compreendendo o fornecimento de materiais e serviços 

necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital, do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de conformidade com as disposições da Lei Federal 

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, bem como as condições a seguir 

estabelecidas. 

 

LEIA-SE: 

EDI TAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03 / 2018 
 

A Prefeita Municipal de Chiapetta – RS em exercicio, Sra. CLEOMARA BERTASO, 

no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que às 09h do dia 29 de Maio de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Chiapetta - RS, na Avenida Ipiranga, nº 1.544, reunir-se-á a Comissão de Licitações, 

com a finalidade de receber propostas para contratação para execução de projeto de 

Construção de Centro de Eventos, medindo 221,36m², compreendendo o fornecimento 

de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto 

técnico, anexo ao Edital, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de conformidade com as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, bem como 

as condições a seguir estabelecidas. 

OBS: A Referida alteração se faz necessária em virtude que os municípios que compõe 

a Amuceleiro estarem decretando Ponto Facultativo na data de 25/05/2018. A alteração 

de data não pôde ser confirmada para o primeiro dia útil consecutivo, por já haverem 

outras Processos agendados para o dia 28/05/2018. 

Mantidas as demais disposições contidas no edital, fica alterada a data da abertura do 

certame para o dia 29/05/2018 no mesmo horário e local, para recebimento dos 

envelopes de “Proposta” e “Documentação” conforme Edital de Tomada de Preços Nº 

03/2018. Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão 

ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Chiapetta – RS, sito na 

Avenida Ipiranga, nº 1.544 – Centro, ou pelo telefone 55-3784-1300, de segunda a 

sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas. 

 

 CHIAPETTA – RS, 24 De Maio de 2018.  

 

    CLEOMARA BERTASO  

Prefeita Municipal em Exercício 



 


