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Comissão Permanente de Licitação - CPL

Resposta Esclarecimento.

Tomada de Preços nº 010/2020
Processo 707/2020

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento recebido via e-mail às 08h14min de

08/04/2020, que informa dúvida sobre condições da Tomada de Preços

supramencionada e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos responder:

Pergunta: “Olá bom dia! Gostaria em nome da empresa elétrica radiante fazer um

questionamento sobre a TP 010/2020. A respeito da planilha orçamentária da mesma

que não cita a mão de obra a respeito da implantação de super postes o qual é o objeto

do processo já citado acima. Gostaria de obter informações a respeito da falta deste

ítem.” (transcrito conforme recebido).

Resposta: Esta Comissão informa que encaminhou tal questionamento ao

Departamento de Engenharia, e, o mesmo nos respondeu através do Ofício nº

055/2020-ENG que “considera pertinente a inclusão na planilha orçamentária do item

referente a mão de obra para instalação dos super postes.” Sendo assim, a planilha da

obra foi refeita com o item faltante, e, informamos que em virtude de tal alteração o valor

estimado que antes era de R$ 137.635,90 (cento e trinta e sete mil seiscentos e trinta e

cinco reais e noventa centavos) passou a ser de R$ 159.027,10 (cento e cinquenta e

nove mil vinte e sete reais e dez centavos).

Informamos que a nova planilha está sendo disponibilizada no mesmo local, “Editais e

Licitações” no site www.primaveradoleste.mt.gov.br.

Acreditando ter prestado satisfatoriamente os esclarecimentos, disponibilizaremos o

mesmo no site desta Prefeitura Municipal, qual seja www.primaveradolese.mt.gov.br, na

aba “Editais e Licitações”.

Primavera do Leste - MT, 08 de abril de 2020.
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