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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 030/2018 

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

Empresa Especializada em cessão 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. 

 

Solicitante: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAE – EPP 

 

Em 17/09/2018 às 16h27min, a empresa PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAE – EPP, se manifestou, 

solicitando esclarecimento nos seguintes termos. 

 

 Analisando o edital no item 6.1.3.5. Planilha de Custos e Formação de Preços se tem um modelo 

de formação e composição de custo a ser adotado; 

 Referente à base salarial dos cargos pretendidos para contratação será com base na convenção 

coletiva; 

 O Objeto da contratação com cessão de mão de obras ou prestação de serviço. 

 

Resposta ao pedido de Esclarecimento:  

 

O Pregoeiro presta o seguinte esclarecimento: 

 

Referente a primeira pergunta estamos disponibilizando no site oficial da Prefeitura Municipal de Pedra 

Preta – MT http://www.pedrapreta.mt.gov.br/ o modelo a ser seguido para a composição da Planilha de 

Custos e Formação de Preços. 

 

Relativo a base salarial dos cargos pretendidos a Administração Municipal de Pedra Preta, lançou o Edital 

de Pregão Presencial com o objetivo de contração de empresa para fornecimento de mão de obra de 

Pedreiro, Pintores e Auxiliares de Pedreiros, diante dos cargos pretendidos, existe uma convenção coletiva 

que abrange os respectivos. Desta forma deve-se usar a convenção coletiva MT 000116/2018 para a 

composição dos custos. 

 

No tocante o Objeto da Licitação do Presente Certame é a Contratação de Empresa Especializada em 

Cessão de Mão de Obras. 

 

Assim, a Chefe do Departamento de Licitação presta esclarecimento solicitado pela solicitante. 

 
Pedra Preta - MT, 17 de Setembro de 2018. 

 
 

 

PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA 
Chefe do Departamento de Licitação 

http://www.pedrapreta.mt.gov.br/

