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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2022 

 

DO PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE ÓLEO – SP faz saber que se encontra aberta aos interessados, 

junto a Prefeitura Municipal, situada na Rua Angelo Vidotto, 95, o procedimento licitatório 

na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2022, regida pela Lei Federal n.º 

8.666 de 21 de junho de 1.993, pelas condições estabelecidas neste Edital, e demais 

documentos que o integram, para seleção da MELHOR PROPOSTA GLOBAL PELO 

MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS, visando 

eventuais aquisições/serviços de até 200 m³ de massa asfáltica, composta por concreto 

betuminoso pré-misturado a frio – PMF, faixa “C” do DER, com adição de aditivo químico 

para aumento da estabilidade e adesividade,  para a execução dos serviços de reparos e 

manutenção das vias públicas urbanas e rodovias municipais, através de correções pontuais 

de tapa buracos e remendos superficiais, bem como o emprego de mão de obra, ferramentas 

e equipamentos necessários, e  reparo/ manutenção de até 1.500m de guias e sarjetas 

extrusadas de concreto usinado com FCK 20Mpa, ambos de acordo com as especificações 

do presente instrumento, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

O OBJETO DO EDITAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO COM 

ACRESCIMO DAS DESCRIÇÃO DOS ITENS NA PROPOSTA: 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Qtde/ 

Unid. 

01 

Massa asfáltica, composta por concreto 

betuminoso pré-misturado a frio – PMF, 

faixa “C” do DER, com adição de aditivo 

químico para aumento da estabilidade e 

adesividade,  para a execução dos serviços 

de manutenção e conservação das vias 

públicas urbanas e vicinais, através de 

correções pontuais de tapa buracos e 

remendos superficiais. 

200 

m³ 

02 

contratação de mão de obra com 

equipamentos necessários para aplicação do 

material (massa asfática) na operação “tapa 

buracos” em vias do município. 

200 

m³ 

03 

Guia e Sarjeta de concreto estrusadas 

moldado in loco, tipo PMSP em concreto 

usinado com fck 20MPa. 

1.500 

m 

Ratificam as demais clausulas e condições estabelecidas do edital de 20 de abril  de 2022. 

ÓLEO – SP, 11 de maio de 2022 

 

Jordão Antônio Vidotto 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

 


