EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

CHAMAMENTO
PÚBLICO
DE
INTERESSADOS EM VENDER CASCALHO
PARA O MUNICÍPIO DE MULITERNO.

O Prefeito Municipal de Muliterno/RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,
Considerando a necessidade de adquirir cascalho(saibro) para manutenção e conservação
das estradas e demais necessidades do Município de Muliterno/RS,
FAZ SABER:
1- As pessoas físicas ou jurídicas proprietários de área não inferior a 5.000 m² e que
contenham cascalho (saibro) e que tenham interesse na venda deste material para o
Município de Muliterno, deverão manifestar seu interesse até o dia 15 de abril de 2021 às
14:00 horas, apresentando as seguintes Informações.
1.1. Localização da área ( endereço, distância até a sede do Município de Muliterno);
1.2. Tamanho da área em metros quadrados com existência de cascalho;
1.3. Valor pretendido pela venda do cascalho e as condições de pagamento.
2- A área ofertada será avaliada pelo Município, o qual usará como critérios para escolha,
além do valor pretendido, também pela qualidade do cascalho, a localização da área e a
facilidade de acesso.
3- O prazo para extração do cascalho será de até 48 meses, prorrogáveis por mais 12
meses caso ainda tenha material disponível.
4- O proprietário da área ofertada desde já deve dar permissão ao Município de
Muliterno para que seja feita a avaliação como escavações no terreno para verificação da
qualidade do cascalho, bem como a conferência da medição da área.
5- Após a seleção da(s) área(s) ofertada(s), o proprietário deverá apresentar no Prazo de
até 15 dias os seguintes documentos:
4.1 – Matrícula atualizada do imóvel ofertado.
4.2 – Declaração de que o Imóvel não possui nenhuma restrição judicial ou extrajudicial;
4.3 – Licença Ambiental para extração do cascalho:
4.4 - Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
4.5 – Certidão Negativa de débitos com o Município de Muliterno/RS.

4.6 – Declaração de que a área ofertada está disponível para extração do Material pelo
Município de Muliterno.
Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08 às 12 e das 13:30 as
17:30 horas, na Prefeitura Municipal de Muliterno, Secretaria da Administração, setor de
Licitações e Contrato, onde poderão ser obtidas cópias do Edital e seus anexos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Muliterno, em 22 de março de 2021.

Adair Barilli
Prefeito Municipal

