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RETOMADA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

 
Considerando que houve suspensão do Processo Licitatório supracitado e há a necessidade da aquisição dos 
materiais para dar andamento às obras de pavimentação de ruas do município; 
 
Considerando que serão tomadas todas as medidas de prevenção e segurança no que diz respeito a prevenção e 
combate a pandemia do Novo Coronavírus, sendo que a sessão do pregão será realizada em sala ampla e ventilada, 
os licitantes participantes serão acomodados em uma distância mínima de 2 metros um do outro e a sessão será 
realizada no menor tempo possível; 
 
Considerando que, quando da publicação da primeira data marcada para a realização da licitação, foram 
respeitados todos os prazos legais de publicação de licitações na modalidade Pregão. 
 
O MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, torna público a nova data para a realização da licitação, na modalidade pregão 
presencial, destinada a recebimento de propostas para os objetos abaixo: 

 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

001 50.000 M² 

Lajota sextavada de concreto 25x25x08cm. Resistência mínima a 
compressão de 35 MPA conforme NBR 9780/87. Tolerância máxima da 
espessura +- 5mm. Não serão toleradas peças disformes e de baixo 
acabamento superficial, ou que apresentarem bicheiras e trincas. 

34,73 1.736.500,00 

002 3.000 M² 

Meia Lajota De Concreto 25 X 25 X 8cm. Resistência mínima a 
compressão de 35 Mpa conforme Nbr 9780/87. Caso seja necessário 
ou exigido, deverá ser apresentado um ensaio a cada 1000m² 
fornecidos. Tolerância máxima da espessura +- 5mm. Não serão 
toleradas peças disformes e de baixo acabamento superficial, ou que 
apresentarem bicheiras e trincas. 

39,43 118.290,00 

TOTAL GERAL R$ 1.854.790,00 

 
 

Local de recebimento da documentação e propostas: Prefeitura Municipal de Guabiruba, no dia 
09/04/2020, até às 08h30min. 

 
 

Local Abertura da Sessão: Prefeitura Municipal de Guabiruba, no dia 09/04/2020, às 08h30min. 
 
 

Guabiruba, 03 de abril de 2020. 
 
 
 

MATIAS KOHLER 
Prefeito 
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