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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE ADESÃO - PMI, PARA A
DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE HANGAR NO AEROPORTO LAURO KURTZ - PASSO FUNDO/RS

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - SELT  , com fulcro no
art. 90 da Constituição Estadual, no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, na Lei Federal n° 8.666/1993, na Lei
Estadual n º 15.612/2021 e em face do consubstanciado no Processo Administrativo Eletrônico nº 20/1800-0000835-8,
COMUNICA que está recebendo MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE , cujo objeto é a seleção de pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado para a desmontagem e remoção de um hangar localizado no Aeroporto Lauro Kurtz, na Rodovia
BR-285, km 287, Zona Rural - Passo Fundo/RS.

O objeto do presente procedimento é a seleção de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que se apresente
para o serviço de desmontagem e remoção de um hangar em estrutura metálica, com fechamento em folhas metálicas e
área aproximada de 900 m 2 , remoção do piso de concreto e demais instalações do respectivo do hangar, além da retirada
dos entulhos e todos os resíduos decorrentes da desmontagem para fora do sítio aeroportuário, no menor prazo.

A retribuição e compensação pelos serviços executados se dará com a disposição de todos os materiais decorrentes da
desmontagem e remoção do hangar ao interessado, sendo entendido como valor justo e suficiente para a execução do
objeto.

O prazo para apresentação da manifestação de interesse dos interessados é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação deste Aviso de Edital de Chamamento Público no Diário Oficial do Estado-DOE , devendo ser encaminhada ao
endereço eletrônico dap@transportes.rs.gov.br.

A documentação completa com o inteiro teor do Edital, o Modelo de Manifestação de Interesse, Minuta de Termo de Acordo e
a Planta Baixa, Fachada e Cortes referentes ao hangar, estão disponíveis no site da Secretaria de Logística e Transportes -
www.transportes.rs.gov.br, devendo eventuais dúvidas e consultas dos interessados ser encaminhadas por intermédio de
correspondência eletrônica dirigida ao endereço eletrônico dap@transportes.rs.gov.br.
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