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licita3@pva.mt.gov.br

De: licita3@pva.mt.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de julho de 2022 12:58
Para: 'gabriel.engenheiro04@gmail.com'; tiago.engenharia@pva.mt.gov.br
Assunto: ENC: EXCLARECIMEENTOS TP 19/2022

 
 
De: Compras Prencon <compras@prencon.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2022 09:02 
Para: gabriel alexandre dos santos <gabriel.engenheiro04@gmail.com>; Licitações - Primavera do Leste/MT 
Licitações <licita3@pva.mt.gov.br>; Regiane <licita2@pva.mt.gov.br> 
Assunto: EXCLARECIMEENTOS TP 19/2022 
 
Bom dia, 
 
Relacionado ao certame abaixo especificado 

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2022 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DO COMERCIO, FORNECENDO OS 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE 
FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Abertura: 08/07/2022 às 07:30:00 horas 
Necessitamos das informações abaixo para a formulação da proposta. 
 

1- O item indenização de cascalheira não está incluso na planilha o mesmo se adquirido pela 
prefeitura ?  
2- No que tange ao material de sub-base e Base , a planilha somente contempla o transportes 
sendo necessário ainda incluir na planilha Escavação e Carga  
3- Ainda sobre o material de sub base e base solicitamos o mapa de localização das 
cascalheiras para verificação dos DMTs  
4- Solicitamos o mapa de localização da onde vai ser lançado o material de Bota fora. 
5 - solicitamos o Mapa da localização de onde será executada a caixa de empréstimo para 
execução dos serviços de terraplanagem 
 
 
Obrigado. 
 
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 
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ANTES DE IMPRIMIR este e-mail pense em sua responsabilidade compromisso com o MEIO AMBIENTE. 

Esta mensagem, incluindo eventuais anexos, pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas, sendo seu sigilo 
protegido por lei. Se você não for o destinatário desta mensagem, não poderá usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer 
ação baseado no conteúdo da mesma. Se você recebeu esta mensagem por engano, por gentileza avise o remetente 
imediatamente e apague todo seu conteúdo. 


