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REFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS
Retificação da Pregão Presencial 12/2020

Processo nº 19/2020 – Pregão Presencial nº 12/2.020
Onde lia- se:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 13:30 horas, do dia 18
do mês Março do ano de 2.020, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo Registro de Preço, para
aquisição de certa quantia de Tubos de Concreto de diversas Bitolas com Malha
de Ferro, para assim suprir as necessidades as Secretaria Municipal da
Agricultura, Obras, Viação e Meio Ambiente, o processo será regido pelas
disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal
n.º 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação denominada
Pregão), pela aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e no que couberem, as disposições da Lei Complementar n.º 123/06 e
da Lei n.º 11.488/07.
Os trabalhos relativos a este procedimento licitatório serão conduzidos por
Pregoeiro do Município, nomeado de acordo com Portaria nº 379/2.019.
1. DO OBJETO:
1.1.
São solicitadas propostas para PREGÃO PRESENCIAL visando a aquisição
de Tubos de concreto, conforme segue:
Item

Quant.

Descrição

01

200

Cano de Concreto simples, classe PS1, PB, DN “400
mm” junta rígida com argamassa traço 1:3, sem
malha de ferro.

R$ 45,00

R$ 135,00

um

Cano de concreto simples, classe PS1, PB, DN “600
mm” junta rígida com argamassa traço 1:3, sem
malha de ferro

300

Cano de Concreto armado, classe PA-1, PB, DN “800

R$ 210,00

um
02

03

450

Valor de Referência
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04

um

mm” junta rígida com argamassa traço 1:3, com
malha de ferro

150

Cano de Concreto armado, classe PA-1, PB, DN “1.000
mm” junta rígida com argamassa traço 1:3, com
malha de ferro

R$ 295,00

50 um Cano de Concreto armado, classe PA-1, PB, DN “1.500
mm” junta rígida com argamassa traço 1:3, com
malha de ferro

R$ 660,00

um
05

Lê-se:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 13:30 horas, do dia 24
do mês Março do ano de 2.020, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo Registro de Preço, para
aquisição de certa quantia de Tubos de Concreto de diversas Bitolas com Malha
de Ferro, para assim suprir as necessidades as Secretaria Municipal da
Agricultura, Obras, Viação e Meio Ambiente, o processo será regido pelas
disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal
n.º 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação denominada
Pregão), pela aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e no que couberem, as disposições da Lei Complementar n.º 123/06 e
da Lei n.º 11.488/07.
Os trabalhos relativos a este procedimento licitatório serão conduzidos por
Pregoeiro do Município, nomeado de acordo com Portaria nº 379/2.019.
2. DO OBJETO:
1.2.
São solicitadas propostas para PREGÃO PRESENCIAL visando a aquisição
de Tubos de concreto, conforme segue:
Item

Quant.

Descrição

01

200

Cano de Concreto 0,40

Valor de Referência

R$ 45,00

um
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02

450

Cano de concreto 0,60 com malha de ferro

R$ 135,00

Cano de Concreto 0,80 com malha de ferro

R$ 210,00

Cano de Concreto 1,00 com malha de ferro

R$ 295,00

um
03

300
um

04

150
um

05

50 um Cano de Concreto com malha de de ferro 1,5 m

R$ 660,00
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