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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L, torna público, para fins de 

conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório 011/2018, Pregão Presencial 01/2018. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA, PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

160tn(Parceladas) DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ – FAIXA C - 

Regime menor preço global, para, Abertura será dia 02/02/2018 as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital 

completo solicitar pelo E-mail compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 16/01/2018 – Pregoeiro. – Edivaldo 

José Dias.  Registra-se e Publique-se  

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 
 

I – OBJETO 

1.1 O presente procedimento licitatório limita-se à aquisição de:  
 Contratação de empresa apta, para o fornecimento e aplicação de160tn em parcelas concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ – Faixa C), para execução de restauração [Tapa buracos (serviços do SAAE)] de pavimentos flexíveis de vias públicas 

no município de Nepomuceno para atendimento de manutenção do Sistema de Água e Esgoto do Município, para o ano de 2018.  

1.2  A cargo da empresa contratada:  

a) Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade do SAAE, conforme requisição;  

b) A Contratada terá até 10(dez) dias, para execução dos serviços requisitados;  

c) Os serviços deverão ser executados, sempre acompanhado por servidor da Autarquia.  

d) Os valores são fixos e irreajustáveis durante o período previsto para execução dos serviços;  

e) Os valores incluem todas as despesas para execução dos trabalhos, tais como, despesas de viagens, de estadias, de combustível, de 

manutenção, de deslocamento do veículo e com refeição.  

 
II – JUSTIFICATIVA 

2.1 Contratação de empresa apta, para o fornecimento e aplicação de160tn em parcelas concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ – Faixa C), para execução de restauração [Tapa buracos (serviços do SAAE), fazem 

necessária para desenvolvimento e cumprimento dos trabalhos do SAAE dentro do perímetro urbano do Município 

durante o ano de 2018. 
 

Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça Cônego Menezes, 246, Centro, 

pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e compraselicitacao@saaenep.com.br. 

 

Nepomuceno, 17de Janeiro 2018 

EDIVALDO JOSÉ DIAS 

PREGOEIRO 
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