
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 

PROCESSO Nº 74/2019 

RETIFICAÇÃO: 

 

Fica retificado no Edital de pregão presencial nº 32/2019 os seguintes itens: 

8.1.2.5 –  onde se lê: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede do 

Licitante Proponente.   
 

 Leia-se: 

a) “Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede do 

Licitante Proponente, com prazo de expedição não superior a sessenta (60) dias da data 

designada para a apresentação do documento”. 
 

e,  

 

no Anexo I, onde se lê: 

“Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS 

CANTOS, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, com 

sede na Rua Ervino Petry, Nº 100, nesta cidade de Lagoa dos Três Cantos/RS, 

inscrita no CNPJ sob Nº CNPJ 94.704.277/0001-49, representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. DIONÍSIO PEDRO WAGNER, brasileiro, casado, CPF Nº 

515.430.360-15, residente e domiciliado na Av. Otto Radtke,750, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado de MUNICÍPIO, e, de outro lado 

____________________, CNPJ Nº _______________, endereço 

___________________, na cidade de ___________________, neste ato representado 

pelo Sr. ___________________, CPF Nº _____________, RG.______________, de 

ora em diante designada de VENDEDORA, ajustam entre si e na melhor forma de 

direito, o presente Contrato, objetivando AQUISIÇÃO DE UMA 

MOTOCICLETA NOVA, ZERO QUILÔMETRO, ano/modelo 2019/2019, 

autorizado no Processo Administrativo Nº74/2019, que instruiu o certame licitatório, 

na modalidade de Pregão Presencial Nº32/2019, regendo-se através das normas da 

Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, com adoção das seguintes cláusulas e 

condições: 

 

Leia-se: 



“Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS 

CANTOS, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, com 

sede na Rua Ervino Petry, Nº 100, nesta cidade de Lagoa dos Três Cantos/RS, 

inscrita no CNPJ sob Nº CNPJ 94.704.277/0001-49, representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. DIONÍSIO PEDRO WAGNER, brasileiro, casado, CPF Nº 

515.430.360-15, residente e domiciliado na Av. Otto Radtke,750, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado de MUNICÍPIO, e, de outro lado 

____________________, CNPJ Nº _______________, endereço 

___________________, na cidade de ___________________, neste ato representado 

pelo Sr. ___________________, CPF Nº _____________, RG.______________, de 

ora em diante designada de VENDEDORA, ajustam entre si e na melhor forma de 

direito, o presente Contrato, objetivando AQUISIÇÃO DE UMA 

MOTOCICLETA NOVA, ZERO QUILÔMETRO, ano/modelo 2019/2020, 

autorizado no Processo Administrativo Nº74/2019, que instruiu o certame licitatório, 

na modalidade de Pregão Presencial Nº32/2019, regendo-se através das normas da 

Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, com adoção das seguintes cláusulas e 

condições: 

Lagoa dos Três Cantos, 15.10.2019. 

 

_________________________________________ 

Ari Vilson König 

Pregoeiro 


