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NOTA DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL  

SRP N°. 030/2018 

 

 

A Chefe do departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, no uso de suas atribuições 

legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada: 

 

Modalidade: Pregão Presencial SRP nº 030/2018  

 

Objeto: O objeto da presente licitação é o  Registro de Preço para Futura e Eventual Prestação de Serviços 

continuados de Manutenção Predial, com fornecimento de mão de obras e respectivos fardamentos e EPI’s 

(pedreiros, pintores e auxiliares de pedreiro), para atender a demanda dos Prédios Públicos Municipais, 

conforme quantidades e especificações em anexo a este Edital. 

 

Questionamento: Referente à Data de abertura do Pregão Presencial nº 030/2018, na página nº 1 a 

mesma está marcada para o dia 19/09/2018 e nas páginas 3, 4 e Aviso de Abertura de Licitação a abertura 

da Licitação supracitada está para o dia 20/09/2018. 

 

Resposta: Venho por meio deste informar que a data da página 1 do Edital em epigrafe, ocorreu erro 

formal (digitação) e a abertura do Pregão Presencial nº 030/2018 será no dia 20/09/2018, de acordo com as 

páginas 3,4 e aviso de abertura de licitação 

 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, 

e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital completo encontra-se à disposição dos 

interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, 

940, Centro, no horário de expediente (13:00h às 17:00h) e no site da Prefeitura Municipal de Pedra Preta 

www.pedrapreta.gov.br . Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (066) 3486-4400, fax (066) 

3486-4401. 

 
 

Pedra Preta - MT, 17 de Setembro de 2018. 
 

 
 
 

 

PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA 
Chefe do Departamento de Licitação 
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