
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº 005/2013 – PMA 

 
O município de Andirá torna público que fará realizar, às 09h:30m horas do 
dia 25 de novembro  do ano de 2013, na Prefeitura Municipal de Anidrá 
localizada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira  n° 190  em Andirá , Paraná, 
Brasil, TOMADA DE PREÇOS para Execução de 1.335,87 m² de 
Restruturação de Pavimento de vias urbanas contendo serviços de remoção da 
base, escavação em 1ª categoria, compactação de aterro, regulariazaçãoe 
compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação com CM-30, 
pintura de ligação, revestimento em CBUQ, drenagem e Urbanização do 
Passeio, Execução de 15.070,13 m² de Recape em CBUQ, contendo os 
serviços de: lavagem e limpeza de pista, pintura de ligação com emulsão - RR-
2C, reperfilamento com concreto betuminoso usinado à quente, recape com 
concreto betuminoso usinado à quente, sinalização horizontal e demais 
serviços constantes no projeto  , sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s): 

 
Local do  objeto 

 
Objeto 

 

Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 
Ruas na Sede do 

Município. 
Recape em CBUQ 16.406,00   m² 120 

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir 
do dia 08 de novembro de 2013, no horário comercial e será fornecida 
mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 0,00 (0,00 
reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Andirá - Pr, a Pasta 
Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor 
supracitado à conta n° 0000, agência 0000 do Banco 0000, 0000 - Paraná – 
Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o 
comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço 
acima mencionado – Telefone (43-3538-8100), fax 43-3538-8100 - “e-mail” 
comprasandira@yahoo.com.br 
                     
                                             Andirá, 06 de novembro de 2013. 

                                              ALLAN PIERRE BARBEZANI - PRESIDENTE 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 


