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ERRATA  

ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017 

 

Alteração dos subitens 5.1, 5.2 e 5.3. do Item 5 do Termo de Referência (em relação à  média dos 
valores unitários e totais dos itens e ao custo estimado da contratação) – Anexo I do Edital: 

 

O Município de Corumbaíba – GO, em atendimento à recomendação da Secretaria de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia do TCM/GO, torna público para conhecimento dos interessados, que 
foi realizada alteração no item 5, subitens 5.1, 5.2 e 5.3 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital de 
licitação Pregão Presencial Nº 52/2017, assim como se segue: 

 

Onde se lê: 

 

5. ITENS, QUANTITATIVOS E AVALIAÇÃO ESTIMADA DE CUSTOS  

5.1. O custo estimado e as especificações de cada item são: 
 

Itens Unidade Quantidade Especificações 
Média do valor 

unitário 

1 
Und 

400 
Manilha com diâmetro de 0,40 metros, comprimento de 

1,00 metro R$ 88,33 

2 
Und 

700 
Manilha com diâmetro de 0,60 metros, comprimento de 

1,00 metro R$ 105,00 

3 
Und 

350 
Manilha com diâmetro de 0,80 metros, comprimento de 

1,00 metro R$ 188,33 

4 
Und 

300 
Manilha com diâmetro de 1,00 metro, comprimento de 

1,00 metro R$ 211,66 

5 

 

 

Peça 

 

50 

Mata-burro em concreto, composto com dois módulos, 

com medidas de 2,5 m de comprimento x 1,25 m de 

largura, com estrutura de concreto armado, dimensionado 

para suportar até 30 toneladas (a confecção do mata 

burro deverá ser de acordo com modelo oferecido pelo 

departamento de obras e serviços públicos) 

R$ 2.333,33 

 

6 

 

 

Peça 
80 

Mata-burro em ferro, composto com dois módulos, com 

medidas de 3,0 m de comprimento x 1,0 m de largura, 

com 3 vigas fechadas e 14 travessas, confeccionadas no 

seguinte material: viga de enrijecido 127x40 na chapa 11 

de 3,0 m e travessa de U 75x30 na chapa 11 de 1,0 m. (a 

confecção do mata burro deverá ser de acordo com 

modelo oferecido pelo departamento de obras e serviços 

públicos) 

 

 

R$2.143,33 
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7 
Und 

100 
Banco de praça em estrutura de concreto com assento e 

encosto de madeira R$ 371,66 

8 Peça 500 Meio-fio pré-moldado, com medidas de 0,80x30x15 R$ 15,66 

9 M² 10.000 Bloquete sextavado 25x25x08 cm R$ 32,33 

10 Und 300 Poste de alambrado de 3,0 m (com a curva) R$ 34,66 

 

5.2. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 905.072,40 (novecentos e cinco mil, setenta e 

dois reais e quarenta centavos); 

5.3. O custo estimado foi apurado a partir da média dos orçamentos recebidos de empresas especializadas. 

 

Passa-se a ler: 

 

5. ITENS, QUANTITATIVOS E AVALIAÇÃO ESTIMADA DE CUSTOS  

5.1. O custo estimado e as especificações de cada item são: 
 

Itens Und Quant. Especificações 
Média do valor 

unitário 

Média do valor 

total 

1 
Und 

400 
Manilha com diâmetro de 0,40 metros, comprimento 

de 1,00 metro R$ 53,40 

 

R$ 21.360,00 

2 
Und 

700 
Manilha com diâmetro de 0,60 metros, comprimento 

de 1,00 metro R$ 76,65 

 

R$ 53.655,00 

3 
Und 

350 
Manilha com diâmetro de 0,80 metros, comprimento 

de 1,00 metro R$ 123,65 

 

R$ 43.277,50 

4 
Und 

300 
Manilha com diâmetro de 1,00 metro, comprimento de 

1,00 metro R$ 176,60 

 

R$ 52.980,00 

5 

 

 

Peça 

 

50 

Mata-burro em concreto, composto com dois módulos, 

com medidas de 2,5 m de comprimento x 1,25 m de 

largura, com estrutura de concreto armado, 

dimensionado para suportar até 30 toneladas (a 

confecção do mata burro deverá ser de acordo com 

modelo oferecido pelo departamento de obras e 

serviços públicos) 

R$ 1.880,00 

 

 

 

 

R$ 94.000,00 

6 

 

 

Peça 80 

Mata-burro em ferro, composto com dois módulos, 

com medidas de 3,0 m de comprimento x 1,0 m de 

largura, com 3 vigas fechadas e 14 travessas, 

confeccionadas no seguinte material: viga de 

enrijecido 127x40 na chapa 11 de 3,0 m e travessa de 

U 75x30 na chapa 11 de 1,0 m. (a confecção do mata 

burro deverá ser de acordo com modelo oferecido pelo 

 

 

R$2.000,00 

 

 

 

 

R$ 160.000,00 
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departamento de obras e serviços públicos) 
 

7 
Und 

100 
Banco de praça em estrutura de concreto com assento 

e encosto de madeira 

R$ 235,00 

 

R$ 23.500,00 

8 Peça 500 Meio-fio pré-moldado, com medidas de 0,80x30x15 R$ 15,66 R$ 7.830,00 

9 M² 10.000 Bloquete sextavado 25x25x08 cm R$ 32,33 R$ 323.300,00 

10 Und 300 Poste de alambrado de 3,0 m (com a curva) R$ 34,66 R$ 10.398,00 

 

5.2. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 790.300,50 (setecentos e noventa mil, trezentos 

reais e cinquenta centavos); 

5.3. O custo estimado foi apurado considerando-se como referência os preços unitários da tabela AGETOP 

e cotações orçamentárias de empresas especializadas. 

 

Altera-se também a data da apresentação das propostas prevista no preâmbulo do Edital no 
dia 1º de novembro de 2017, às 08:00 horas, para o dia 16 (DEZESSEIS) DE NOVEMBRO DE 2017, às 

08:00 horas, na Sede do Poder Executivo Municipal (Sala de Licitações e Contratos), situada à Rua 
Simon Bolívar, nº. 58, Centro, Corumbaíba-GO., em respeito ao artigo 21, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.  

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital e seus anexos.  

 

 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Corumbaíba, aos 31 dias do mês 
de outubro de 2017. 

 

 

Fabricio Silva de Deus 
Pregoeiro 


