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AVISO DE RETIFICAÇÃO TP 001/2020 
 
 

A Câmara Municipal de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
neste ato representada pelo seu Presidente, resolve retificar o Edital 001/2020 – modalidade 
Tomada de Preços, do dia 03 de julho de 2020, com vistas a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de portaria, recepção e de serviços gerais por meio de 
postos de trabalho para a Câmara Municipal de Eldorado do Sul, pelo período de 12 meses, 
conforme segue: 
 

1. 3.2.1. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

Acrescenta-se o subitem: 
 
XV – Alvará de funcionamento expedido pelo Grupamento de Supervisão Vigilância e 
Guarda da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (GSVG). 

 

2. Reabre-se o prazo de entrega dos envelopes de números 1 e 2 disposto no caput do Edital, 
ficando a data alterada para o dia 10 de setembro de 2020, mesmo horário e local assim 
definidos no edital 001/2017 – modalidade Tomada de Preços. 

3. Reabre-se o prazo para visita técnica: dias 2 e 3 de setembro, mediante prévio 
agendamento por e-mail compras@camaeaeldorado.rs.gov.br ou WhatsApp  (51) 99645.1430, 
de segundas à sextas-feiras, das 8h às 14h. 

 
4. Orientações para participação presencial dia 10 de setembro: atendendo aos protocolos 
de saúde em razão da atual pandemia de COVID-19, para segurança de todos 
participantes, solicitamos a presença de apenas um representante de cada empresa. O 
certame será realizado no Plenário da Câmara de Vereadores, mesmo endereço já definido 
no Edital, a fim de garantir o distanciamento mínimo de dois metros entre todos. O uso de 
máscara é obrigatório. 
 
5. Os demais itens e anexos do edital 001/2020 – modalidade Tomada de Preços permanecem 
inalterados. 
 
  
 
 
                       Eldorado do Sul, 24 de agosto de 2020 
 
            
                               Fábio Araújo Leal 
                Presidente 

            Poder Legislativo 
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