
ERRATA 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 – REGISTRO DE PREÇO  
 
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para realização de restauração asfáltica – 
operação tapa buracos em diversas ruas do Município de Monte Alegre do Sul, com fornecimento 
de até 300 (trezentas) toneladas de CBUQ com fornecimento de ligante incluído. ” 
 

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, emite a presente errata ao Pregão Presencial 
supracitado, onde se faz as seguintes alterações: 

 
“(...) 

7.7. A etapa de lances verbais se dará da seguinte forma: 
 

Onde se lê: 
7.7.2. O INTERVALO MÍNIMO DE VALOR ENTRE CADA LANCE SERÁ DE 5% (cinco por cento) 
INCIDINDO SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS APRESENTADOS; 
 
Leia-se: 
7.7.2. O INTERVALO MÍNIMO DE VALOR ENTRE CADA LANCE SERÁ DE 2% (dois por cento) 
INCIDINDO SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS APRESENTADOS; 
 
 
 
Altera-se também o ANEXO I do presente Edital; 

 
ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Processo Administrativo nº 339/2020 
Modalidade: Pregão Presencial nº 07/2020 - Registro de Preços 
 

I – Pretende a Prefeitura Municipal Monte Alegre do Sul, adquirir por meio de Registro de preços 
visando a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Restauração de 
Pavimento Asfáltico (tapa buraco), com fornecimento de materiais e mão de obra, para Reparos de 
vias do município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações abaixo:  

II - REVESTIMENTO COM MASSA ASFÁLTICA  

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária para 
a execução de aplicação em concreto asfáltico usinado a quente para tamponamento de buracos, ou 
execução de reparos, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, 
executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local 



de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação com placa vibratória e 
acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização  

III - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE  

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para 
a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão 
betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da 
emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante.  

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.  

O serviço será acompanhado de limpeza prévia do local de aplicação.  

• PLANILHA QUANTITATIVA  
 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PINTURA 
BETUMINOSA LIGANTE E CONCRETO ASFÁLTICO 
CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA, PARA REPAROS DE VIAS DO MUNICÍPIO  

Ton. 300 

 
Obs. Os serviços previstos para o presente certame serão executados de forma parcelada, 
conforme as necessidades da CONTRATANTE.  

 
Publique-se. 

 
Monte Alegre do Sul, 19 de março de 2020. 

     
 
 

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 
Prefeito Municipal 

 


