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“COMUNICADO N.º 272/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2021, de 18 de novembro de 2021, levada a efeito 

pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2021, cujo objeto compreende a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE 

– CBUQ, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA-BURACO), EM 

RUAS, AVENIDAS, DISTRITO DE SILVÂNIA E SÃO LOURENÇO DO TURVO E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 

MATÃO”, para o Departamento de Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Municipais 

da Prefeitura Municipal de Matão.. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista erro material no Edital em referência, 

comunica que: Onde se Lê: 7.1 – O valor para a presente contratação foi estimado em 

R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e 

trinta e oito reais e quarenta centavos), conforme parâmetro de pesquisa de preço de 

mercado constante dos autos, ficando desde já aberta a vista do processo às interessadas. Leia-

se: 7.1 – O valor para a presente contratação foi estimado em R$ 168.000,00 (cento e sessenta 

e oito mil reais) cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta 

centavos) para o exercício de 2021 e R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) para 

o exercício de 2022, totalizando R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), conforme 

parâmetro de pesquisa de preço de mercado constante dos autos, ficando desde já aberta a 

vista do processo às interessadas. Permanecem inalteradas as demais exigências do Edital. 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 25 de novembro de 2021. 
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