
 

 

  SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava 
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon 

CNPJ 75.646.273/0001-07 

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de cerca de alambrado 
com tela losangular. 

 
Senhores licitantes, COMUNICAMOS a Vossas Senhorias a retificação do edital n. 
030/2015, nos seguintes termos: 
 
NA PÁGINA 10 “ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO”, ONDE SE LÊ: 
 
LOTE ÚNICO 

Item Qtd. Und. Descrição Valor 
Unt. 

Valor Total 

01 1.800 metro Execução de cerca de alambrado com tela losangular, com 
as seguintes atividades: 
- Construção de aproximadamente 1.800 metros de viga 
baldrame medindo 20x30 cm em concreto armado (c.a.p 1:3:4), 
com ferragem mínima bitola 6,3mm, com estribo de 4,2mm a 
cada 20 cm, mais estaca de 80 cm de profundidade entre os 
palanques, em viga armada, nas mesmas medidas da viga 
baldrame; 
- Instalação da tela losangular, prezando pela boa aparência, 
alinhamento e fechamento total da cerca; deverá ser esticado o 
alambrado de forma a preservar sua integridade, evitando-se 
abaulamento da malha do alambrado ou do lance, e sem 
danificação da malha; 
- Fornecimento e instalação de três linhas com 1.800 metros cada 

de arame zincado liso, fio 16bwg para amarração e apoio 
do alambrado, devidamente esticado com catracas; 
- Fornecimento e instalação de três linhas com 1.800 metros cada 
de arame farpado 16bwg na parte superior (curva do palanque), 
devidamente esticado com catracas; 
- Fornecimento e instalação de arame de amarração fio 14bwg, a 
amarração do alambrado deve ser no mínimo em cinco pontos na 
viga baldrame e três pontos em cada palanque; 
- Instalação de palanques de concreto a cada três metros, em 
todo o perímetro da cerca (1.800 metros), devidamente alinhados 
conforme a demarcação da equipe de topografia da SURG, 
obedecendo a divisa do terreno, observando o declive onde 
deverá ser fincado palanques mestres para a manutenção do 
alinhamento superior e estética da cerca. 

R$128,03 R$ 230.454,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 230.454,00 

 
 
LEIA-SE: 
 
LOTE ÚNICO 

 



 

 

  SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava 
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon 

CNPJ 75.646.273/0001-07 

Item Qtd. Und. Descrição Valor 
Unt. 

Valor Total 

01 1.800 metro Execução de cerca de alambrado com tela losangular, com 
as seguintes atividades: 
- Construção de aproximadamente 1.800 metros de viga 
baldrame medindo 20x30 cm em concreto armado (c.a.p 1:3:4), 
com ferragem mínima bitola 6,3mm, com estribo de 4,2mm a 
cada 20 cm, mais estaca de 80 cm de profundidade entre os 
palanques, em viga armada, nas mesmas medidas da viga 
baldrame; 
- Instalação da tela losangular, prezando pela boa aparência, 
alinhamento e fechamento total da cerca; deverá ser esticado o 
alambrado de forma a preservar sua integridade, evitando-se 
abaulamento da malha do alambrado ou do lance, e sem 
danificação da malha; 
- Fornecimento e instalação de três linhas com 1.800 metros cada 

de arame zincado liso, fio 12 bwg para amarração e apoio 
do alambrado, devidamente esticado com catracas; 
- Fornecimento e instalação de três linhas com 1.800 metros cada 
de arame farpado 16bwg na parte superior (curva do palanque), 
devidamente esticado com catracas; 
- Fornecimento e instalação de arame de amarração fio 14bwg, 
a amarração do alambrado deve ser no mínimo em cinco pontos 
na viga baldrame e três pontos em cada palanque; 
- Instalação de palanques de concreto a cada três metros, em 
todo o perímetro da cerca (1.800 metros), devidamente alinhados 
conforme a demarcação da equipe de topografia da SURG, 
obedecendo a divisa do terreno, observando o declive onde 
deverá ser fincado palanques mestres para a manutenção do 
alinhamento superior e estética da cerca. 

R$128,03 R$ 230.454,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 230.454,00 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO: A ALTURA DA TELA A SER FORNECIDA PELA 
SURG SERÁ DE 1,60 METRO, CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO 
14bwg, MALHA 50mm. 

 
Devido à retificação do objeto, a data de abertura do certame fica alterada para 
14/07/2015, com credenciamento a partir das 13h30m e abertura às 14h00m, em 
conformidade com o artigo 21, §4º da lei 8.666/1993. Permanecem inalteradas todas as 
demais condições do referido pregão. 
 
 

Guarapuava, 26 de junho de 2015. 

 

(a) Fernando Damiani 
       Diretor Administrativo. 

 


