
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 
OBJETO: seleção de propostas visando o registro de preços para contratação de serviços para 
terraplenagem e mão de obra, que serão realizados nos municípios integrantes do Consórcio da 
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL e demais 
conveniados. 

ATA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, nas dependências do CM GRANPAL, 
sito na avenida das Indústrias, 469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o 
servidor Ricardo Aloenis Schmidt, pregoeiro, realizou a retificação do edital do pregão presencial 
3/2018 para registro de preços. Considerando que deixou de constar no edital maiores 
esclarecimentos acerca da proposta financeira, esclareço que a proposta financeira, digitada ou 
impressa, preferencialmente em papel timbrado da licitante, com prazo de validade mínima de 
sessenta dias, com a descrição exata do objeto, assinada por pessoa com poderes para 
comprometer a licitante, sem alternativas, emendas, entrelinhas, rasuras, ressalvas ou condições, e 
dela devem constar razão social, endereço e número do CNPJ da licitante, descrição do objeto 
ofertado, em conformidade com anexo termo de referência com as especificações técnicas 
exigidas. Também saliento que estarão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais 
como: transporte, seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 
todos os ônus diretos. Além disso, a omissão na proposta financeira em relação às exigências e às 
especificações técnicas do edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas e 
aquela apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama ou semelhantes será 
desclassificada. Também é de ser destacado que a apresentação da proposta financeira implica a 
plena aceitação, por parte da licitante, das normas, exigências e condições estabelecidas no edital 
e seus anexos e que serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) 
preço(s) até, no máximo, dois algarismos após a vírgula. Por fim, na ausência de indicação expressa 
do prazo de validade da proposta, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo sessenta dias. 
Diante do exposto, merecer ser retificado o edital, com acréscimo de subitens no item relativo à 
proposta financeira, servindo esta ata como parte integrante do edital para o fim de retificar tais 
pontos, mantendo-se ratificados os horários e demais conteúdo do edital. Considerando que não 
há modificação passível de ampliar a disputa, não há o que se alterar em relação à data. A presente 
ata será publicada na mesma forma em que se deu a publicação original. O edital com as 
alterações pode ser acessado em www.granpal.com.br. Nada mais havendo digno de registro, 
encerra-se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro. 
 
 

Ricardo Aloenis Schmidt 
Pregoeiro 


