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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
 

OBJETO: Pavimentação Asfáltico em CBUQ com área de 4.110,05m2 incluindo os serviços 

de: escavação, carga, transporte de jazida 1ª categoria; compactação de aterros 100% P.N.; 

regularização e compactação subleito; sub-base de macadame sêco c/ brita graduada; base 

de brita graduada; meio-fio com sarjeta de concreto; imprimação - CM-30; pintura de ligação 

com emulsão; concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); calçada em concreto; plantio de 

grama em placas; plantio de árvores; placa de sinalização; pintura de sinalização horizontal; 

drenagem e placa de obra. 

VALOR GLOBAL: R$ 401.135,80 (quatrocentos e um mil, cento e trinta e cinco reais e 

oitenta centavos). 

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 10 de Abril de 2014, ás 09h00min. 

LOCAL DE ABERTURA: Sala de licitação no Centro Administrativo Municipal, sito a Rua 

Ondina Bueno Siqueira, n° 180, Centro Cívico, Arapoti, Paraná. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 

anexos poderá ser examinada no endereço mencionado abaixo, e será fornecida mediante a 

apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).  No caso de 

empresa, com sede fora do Município de Arapoti - Paraná, a Pasta Técnica poderá ser 

adquirida através do correio, mediante a remessa do valor supracitado à conta n° 15.072-X, 

agência 1347-1 do Banco do Brasil, Arapoti - Paraná.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Maiores informações poderão ser obtidas na Divisão de 

Licitação e Compras no Prédio do Centro Administrativo Municipal, sito a Rua Ondina Bueno 

Siqueira, n° 180, salas 60, 61, 62 ou 63, Centro Cívico, Arapoti, Paraná, CEP 84.990-000, no 

horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, ou por meio dos telefones 

(43) 3512-3032 / 3512-3033 / 3512-3160 / 3512-3162, ou pelo site: www.arapoti.pr.gov.br, ou 

pelo email: licitacao@arapoti.pr.gov.br. 

 

Arapoti, 19 de Março de 2014. 

 

 

 

IDINEU ANTONIO DA SILVA 

-Presidente da CPL- 


