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ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

MODALIDADE PREGÃO Nº 005/2020 

 

CONSIDERANDO que foi verificado, por parte do Pregoeiro, erro na transcrição do quantitativo estimado 
em orçamento para o termo de referência do Processo Licitatório 005/2020; 
 
CONSIDERANDO que toda a fase interna do Processo Licitatório está em consonância com as diretrizes 
do órgão concedente do recurso; 
 
CONSIDERANDO o art. 21 § 4º da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 “Qualquer modificação no 
edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” 
 
DECIDE ALTERAR OS SEGUINTES PONTOS: 
 
onde se lê: 

 
Item 

 
Quant. Unidade de 

medida 
 

Descrição Valor  
Unitário 

Valor  
Total 

1.  20.000 Metros 
 

DEMARCAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LINEAR 
DE MEIO FIO 
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base o 
levantamento do alinhamento e nivelamento de 
meio fios, incluindo serviços demarcação e 
estaqueamento de meio fios e alinhamento dos 
logradouros e Terrenos da Municipalidade. 

R$ 1,50 R$ 67.500,00 

2.  120.000 Metros ² 
 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PLANIMÉTRICO CADASTRAL EM ÁREAS 
URBANAS — PROJETOS TOPOGRÁFICOS 
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base 
levantamentos topográficos planimétricos 
cadastral para regularização fundiária, com 
poligonais, cadastro sistema viário e 
equipamentos de infraestrutura urbana, 
levantamento para retificação de área, conforme 
solicitação e orientação do Supervisor do 
Departamento de Obras e/ou da Comissão 
Técnica de Regularização Fundiária , inclusive 
fornecimento de pranchas gráficas em formatos 

R$ 0,45 R$ 157.500,00 
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indicado pelo solicitante, memoriais descritivos e 
ART/TRT/RRT conforme atribuição profissional. 

3.  150.000 Metros ² 
 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE LOTES E 
ÁREAS URBANAS — PROJETOS 
TOPOGRÁFICOS  
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base 
levantamentos topográficos planialtimétricos para 
regularização fundiária, com poligonais, curvas de 
nível de vias em áreas urbanas conforme 
solicitação e orientação do Supervisor do 
Departamento de Obras e/ou Comissão Técnica 
de Regularização Fundiária, inclusive 
fornecimento de pranchas gráficas em formatos 
indicado pelo solicitante, memoriais descritivos e 
ART/TRT/RRT conforme atribuição profissional. 

R$ 0,68 R$ 238.000,00 

4.  500 Unidade DEMARCAÇÃO URBANÍSTICAS E/OU 
LOCAÇÃO DE LOTES URBANOS 
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base o 
alinhamento, nivelamento e demarcação de 
lotes com estaqueamento nos vértices com 
piquetes de madeira e ou concreto, exclui-se o 
fornecimento de piquetes que ficará a cargo do 
município. 
 

R$ 339,04 R$ 355.992,00 

 
 
lê se agora: 

 
 
Item 

 
Quant. Unidade de 

medida 
 

Descrição 

1.  20.000 Metros 
 

DEMARCAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LINEAR DE MEIO FIO 
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base o levantamento do alinhamento e 
nivelamento de meio fios, incluindo serviços demarcação e estaqueamento de meio 
fios e alinhamento dos logradouros e Terrenos da Municipalidade. 

2.  120.000 Metros ² 
 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL EM ÁREAS 
URBANAS — PROJETOS TOPOGRÁFICOS 
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base levantamentos topográficos planimétricos 
cadastral para regularização fundiária, com poligonais, cadastro sistema viário e 
equipamentos de infraestrutura urbana, levantamento para retificação de área, 
conforme solicitação e orientação do Supervisor do Departamento de Obras e/ou da 
Comissão Técnica de Regularização Fundiária , inclusive fornecimento de pranchas 
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gráficas em formatos indicado pelo solicitante, memoriais descritivos e 
ART/TRT/RRT conforme atribuição profissional. 

3.  150.000 Metros ² 
 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE LOTES 
E ÁREAS URBANAS — PROJETOS TOPOGRÁFICOS  
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base levantamentos topográficos 
planialtimétricos para regularização fundiária, com poligonais, curvas de nível de vias 
em áreas urbanas conforme solicitação e orientação do Supervisor do Departamento 
de Obras e/ou Comissão Técnica de Regularização Fundiária, inclusive fornecimento 
de pranchas gráficas em formatos indicado pelo solicitante, memoriais descritivos e 
ART/TRT/RRT conforme atribuição profissional. 

4.  500 Unidade DEMARCAÇÃO URBANÍSTICAS E/OU LOCAÇÃO DE LOTES URBANOS 
DESCRIÇÃO: Os serviços têm como base o alinhamento, nivelamento e 
demarcação de lotes com estaqueamento nos vértices com piquetes de madeira 
e ou concreto, exclui-se o fornecimento de piquetes que ficará a cargo do 
município. 
 

 
 
 

*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.  

* Em cumprimento ao que se pede a Lei Federal 8.666/93 abre-se novo prazo de Publicação a contar da 

assinatura desse, ficando remarcado em nova data 31 de janeiro de 2020 as 15:30min 

 
 

Carandaí, 20 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 


