
Ref.:  Pregão Presencial nº  273/2019 – PJF
          Processo nº 03952/2019
          SRP – Aquisição de Areia.

Informa-se que por motivos de correção nos valores estimados de alguns itens, os valores informados no Anexo I, passam a ser
os seguintes:

 QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

Item Especificação Detalhada Quantidade Unidade Unitário Estimado

1

Areia  Natural  Quartzosa,  de  rio,  lavada  e
coada,  com  granulométrica  FINA,  isenta  de
substancia nociva a sua utilização, tais como:
Mica,  Materiais  friáveis,  gravetos,  matéria
orgânica, torrões de argila e outros materiais,
armazenada em local  adequado,  evitando  a
sua contaminação, Com Transporte.

1.137 Metro³ R$ 88,72 R$ 100.874,64

2

Areia  Natural  Quartzosa,  de  rio,  lavada  e
coada, com granulométrica MÉDIA, isenta de
substancia nociva a sua utilização, tais como:
Mica,  Materiais  friáveis,  gravetos,  matéria
orgânica, torrões de argila e outros materiais,
armazenada em local  adequado,  evitando  a
sua contaminação, Com Transporte.

10.162 Metro³ R$ 83,47 R$ 848.222,14

3

Areia  Natural  Quartzosa,  de  rio,  lavada  e
coada,  com granulométrica GROSSA, isenta
de  substancia  nociva  a  sua  utilização,  tais
como:  Mica,  Materiais  friáveis,  gravetos,
matéria  orgânica,  torrões  de  argila  e  outros
materiais,  armazenada  em  local  adequado,
evitando  a  sua  contaminação,  Com
Transporte.

6.150 Metro³ R$ 93,16 R$ 572.934,00

4

Auxiliar  de  serviços  gerais  diurno.  20h  c/
insalubridade  grau  máximoAreia  Industrial,
peneirada,  granulometria  média,  com
transporte, isenta de substancia nociva a sua
utilizacao, tais como: mica, materiais friaveis,
gravetos, materia organica, torroes de argila e
outros  materiais,  armazenada  em  local
adequado,  evitando  a  sua  contaminacao.
produzida por britador proprio a partir de brita
pura.
- Material britado com menor degradação 
ambiental;
- Isento de impurezas: qualidade nas 
aplicações;
- Granulometria controlada: garantia de 
produto padronizado;
- Sem necessidade de peneiramento: 
economia de tempo e dinheiro;
- Mistura simples, apenas com cimento: 
facilidade nos traços;
- Maior rendimento: economia também no 
cimento.

1.500 Metro³ R$ 65,00 R$ 97.500,00

5

Areia  Natural  de  Quartzo  com  alto  teor  de
cascalho  granulometricamente  equilibrado
com  argila.  Indice  de  expansão  próximo  de
zero (Saibro), com transporte.

90 Metro³ R$ 75,00
R$ 6.750,00

6

Areia  Industrial  Fina,  Com  Transporte,
produzida  através  de  rocha  gnáissica,  com
material pulverulento equivalente a 22%.

90 Metro³ R$ 99,00 R$ 8.910,00

Total Estimado do Processo:       R$ 1.635.190,78

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de abertura ADIADA
para o dia 16.10.2019 às 15h a se realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar.

Em 04 de Outubro de 2019.

Comissão Permanente de Licitação


