ERRATA
ONDE SE LÊ:
A N E X O I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA
PREGÃO PRESENCIAL N.° 14/2017
PROCESSO N.° 684/2017

Prestação de serviços de limpeza pública, abrangendo toda a área urbana do
Serviço/Local

Município de Barretos-SP e Distritos de Alberto Moreira e Ibitú, os quais
integram o serviço essencial de coleta, transporte, varrição, transbordo e
disposição final dos resíduos urbanos em aterro sanitário particular e
serviços complementares.

Período

12 meses

LOTE ÚNICO

Especificações

Unidade Quantidade
mensal
estimada

Coleta,
Transbordo
e Tonelada
Transporte de resíduos
sólidos
urbanos
(domiciliares e de limpeza
urbana)
Varrição, raspagem e
KM
capina manual de vias
públicas
Limpeza e lavagem de
Unidade
feiras livres
Disposição final de
Tonelada
resíduos sólidos urbanos
em aterro sanitário
particular

3525,73

7.160

24
3525,73

Preço
Unitário
médio
estimado
(R$)
170,43

Preço
Mensal
estimado
(R$)

Preço Total 12
meses
estimado (R$)

600.901,92

7.210.823,00

92,44

661.894,27

7.942.731,20

1.497,42

35.935,00

431.256,00

141,22

497.891,84

5.674.702,06

TOTAL ESTIMADO (R$) - período de (01) um mês
TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) - período de (12) doze meses

1.796.623,03
21.259.512,26

OBS:
As quantidades e os valores previstos neste anexo são meramente estimativos, sendo que
será pago à Contratada apenas as quantidades medidas e atestadas pela Contratante, de
acordo com o valor contratado.

LEIA-SE:
A N E X O I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA
PREGÃO PRESENCIAL N.° 14/2017
PROCESSO N.° 684/2017

Prestação de serviços de limpeza pública, abrangendo toda a área urbana do
Serviço/Local

Município de Barretos-SP e Distritos de Alberto Moreira e Ibitú, os quais
integram o serviço essencial de coleta, transporte, varrição, transbordo e
disposição final dos resíduos urbanos em aterro sanitário particular e
serviços complementares.

Período

12 meses

LOTE ÚNICO

Especificações

Unidade Quantidade
mensal
estimada

Coleta,
Transbordo
e Tonelada
Transporte de resíduos
sólidos
urbanos
(domiciliares e de limpeza
urbana)
Varrição, raspagem e
KM
capina manual de vias
públicas
Limpeza e lavagem de
Unidade
feiras livres
Disposição final de
Tonelada
resíduos sólidos urbanos
em aterro sanitário
particular

3525,73

7.160

24
3525,73

Preço
Unitário
médio
estimado
(R$)
170,43

Preço
Mensal
estimado
(R$)

Preço Total 12
meses
estimado (R$)

600.890,16

7.210.681,92

92,44

661.870,40

7.942.444,80

1.497,42

35.938,08

431.256,96

141,22

497.903,59

5.974.843,08

21.559.226,76
TOTAL ESTIMADO (R$) - período de (01) um mês
TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) - período de (12) doze meses

1.796.602,23
21.559.226,76

OBS:
As quantidades e os valores previstos neste anexo são meramente estimativos, sendo que
será pago à Contratada apenas as quantidades medidas e atestadas pela Contratante, de
acordo com o valor contratado.
Barretos, 28 de julho de 2017.
Iracema Vieira Borges
Pregoeira

