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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 

017/2017, cujo OBJETO é Contratação de empresa especializada para realizar 

serviços de tapa buracos com aplicação de emulsão de ligação RR-1C e CBUQ 

(concreto betuminoso usinado a quente), atendendo aos princípios que norteiam a 

Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio 

deste, RETIFICAR O EDITAL: 

1. ALTERANDO: 

ONDE SE LÊ: 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

4.1 Realização de serviços de tapa buracos para o período de 12 (doze) meses com 

fornecimento de mão de obra, emulsão RR – 1C e demais equipamentos necessários, com 

aplicação de C. B. U. Q. que será fornecido pela licitante. 

 

LEIA-SE: 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 4.1  Realização de serviços de tapa buracos para o período de 12 (doze) meses com 

fornecimento de mão de obra, emulsão RR – 1C e demais equipamentos necessários, 

com aplicação de C. B. U. Q. que será fornecido pela licitante. Incluindo: 

4.2    Fresagem, requadramento e limpeza da área a ser restaurada; 

4.3  Pintura de ligação com emulsão RR-1C a taxa de 1,2 l/m², que será     fornecido 

pela proponente; 

4.4    Aplicação  de C.B.U.Q  e compactação com equipamento apropriado  

         (Rolo compactador). 
 

O presente termo de retificação passa a integrar o instrumento convocatório 

mencionado no preâmbulo. 

As modificações do referido edital, estão disponíveis no site do Município 

(www.arapti.pr.gov.br) no menu Links/Licitações. 

Os demais itens permanecem como no edital, alterando-se a data de abertura 

do certame para o dia 16 de maio de 2017, às 09h00min.  

Arapoti, em 02 de maio de 2017. 

 
Luciano Aguiar Rocha 

Pregoeiro 


