ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
EDITAL COMPLEMENTAR 001/2020
Objeto: A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇO FUTURA E

EVENTUAL Contratação de empresa para de locação de materiais e serviços para
promoção de eventos, através do sistema de registro de preços, destinados aos eventos a
serem realizados pelo Poder Executivo do Município de Jauru-MT, conforme
especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital.
Tipo: menor preço global

Justificativa: Altera o critério de julgamento de LOTE para ITEM, conforme
detalhamento no anexo I e acrescenta no item 6.4.2 a apresentação de declaração
de visita técnica.
1.

PREÂMBULO

O Município de Jauru, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio do seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 001/2020 torna público, para todos os interessados, que
expede o Edital Complementar, para alteração do Critério de julgamento, passando de menor
preço por lote, para o menor preço por Item e acrescenta no item 6.4.2 a declaração de visita
técnica, onde o prazo de abertura estipulado no edital, ou seja, abertura que seria no dia 24 de
junho de 2020, passará para o dia 02 de julho de 2020, no mesmo horário e local, e com base no
que dispõe as Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/2002 e demais legislação complementar e
ainda, em prestígio aos princípios norteadores da Administração Pública e das licitações, expede
o Edital Complementar nº 001/2020 ao Edital de Pregão Presencial nº 010/2020, para
alteração do critério de julgamento, que passa a vigorar conforme a seguir:

Altera o critério de julgamento de LOTE para ITEM e acrescenta a declaração de
visita técnica no item 6.4.2, conforme anexo a este edital complementar
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. O objeto do Pregão Presencial nº 004/2020, permanece inalterado.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente

constituídas, do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, conforme –
Anexo I – Termo de Referencia e que se apresentarem, até às 08:00 horas do dia 02 de
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julho de 2020 ao Pregoeiro, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo
deste edital.
4. DA NOVA DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA.
4.1. A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na sala de Licitação, Rua do
Comercio nº 480, no município de Jauru - Estado de Mato Grosso.
4.2. Os envelopes contendo a proposta e a documentação para habilitação deverá ser entregue
até às 08 horas do dia 02/07/2020 no endereço constante do item 4.1.
3.3. Na mesma data, hora e local acima especificados, dar-se-á inicio à realização do pregão
com a abertura dos envelopes dizendo conter as propostas.
3.4. A reabertura do prazo tem fulcro no Art. 4º, Inciso V, da Lei 10.520/2002.
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original.
4.2. Informações podem ser obtidas pelo fone/fax (065)3244-1849 ou pelo e-mail
licitacao@jauru.mt.gov.br.
Jauru – MT, 19 de junho de 2020.

Anderson Pavini
Pregoeiro
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL No. 10/2020 – PMJ/CPL

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

ATESTAMOS, para os devidos fins de habilitação na licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº. ____/2020, em atendimento às exigências previstas no respectivo Edital, que
tem por objeto a prestação de serviços pertinentes à realização objeto do Pregão
____/2020, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula
de
Identidade
RG
nº
xxxxxxxxxx/SSP-xx
e
do
CPF
nº
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
representando
a
empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx compareceu nesta data em Jauru-MT, local da realização
do objeto desta Licitação, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para
o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jauru-MT, xx de xxxxxxxxxxxxxxxx de 2020

____________________________________
Secretário
OU

Papel Timbrado da Empresa
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as
informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do Pregão Presencial
010/2020, em referência, bem como que realizamos vistoria no local onde serão
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executados os serviços e não encontramos situações ou condições de trabalho em
desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando portanto, ciente das condições
físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os
custo daí decorrentes.
Local e data
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa.
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