
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 078/2015  

 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção aos e-mails de 16/10/2015 às 07:37 h  as 10:00 h e  que informam dúvidas 
sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclare-
cimentos,com apoio do setor que formulou o Termo de Referência supracitado, cum-
pre-nos a responder: 

 

Pergunta: Quantidade de massa asfaltica ensacada é 18 mil sacos? 
 

 
Resposta: Sim 18 mil sacos . 
 

5 16561 

MASSA ASFALTICA  

Massa asfáltica usinada a quente, temperatura aproxi-

madamente de 119º C, preparada com agregados pé-

treos< CAP 50/70, teor de betume em aproximadamen-

te 6%, modificado por polímeros e processos de mistu-

ra, não emulsinado, que passa 100% na peneira ⅜”, 

para aplicação a frio em manutenção de pavimentos 

(tapa buracos), que pode ser estocado por até 12 me-

ses, capaz de ser aplicado mesmo em buracos com 

água em período  de chuva, sem perda de sua coesão 

e aderência ao pavimento antigo, dispensando  pintura 

de ligação.  Saco de 25kg (INCLUSO FRETE) SC 18.000 

 
 
 
Pergunta: Referente ao “Item 1 – 200 Toneladas de Asfalto Diluído CM-30, Item 
2 – 500 Toneladas de Emulsão Asfáltica RR-2C, Item 3 – 500 Toneladas de 
Emulsão Asfáltica RM-1C, Item 4 – 800 Toneladas de Emulsão Asfáltica RL-
1C”, objetos do Pregão Presencial nº 078/2015, solicitamos o seguin-
te esclarecimento para que possamos efetuar o cálculo do frete do produto posto 
em Primavera do Leste/MT. A cada solicitação de carregamento,  carga de 
quantas toneladas a Prefeitura costuma pedir? 
 

Resposta: O tanque é de 40 toneladas, geralmente a Secretaria de Infraestrutura soli-
cita de 30 a 40 toneladas por carga. O quantitativo de carga a secretaria solicita de a-
cordo com a necessidade. 
 
 
 
Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais 
também estamos dando ciência às demais licitantes. 



 

 

Atenciosamente, 
 
 

*Mirna Heckler Braff 
Coord. Licitações 

 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 


