
                                                                 

 

 

RUA PARÁ ESQUINA COM A RUA BRASÍLIA, Nº229 – CENTRO – CEP: 78.875-000 – GAÚCHA DO NORTE  
CNPJ: 01.614.539/0001-01 – E-mail: prefgnt@yahoo.com.br / licitacaogauchadonorte@gmail.com  - Fone: 3582-1135 

 

EDITAL DE ALTERAÇÃO – CONVITE 002/2019 

                                    A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do município de Gaúcha do Norte-

MT, torna público a alteração no Edital na modalidade Convite nº  002/2019 cujo objeto é a 

contratação de empresas especializadas em prestação de Serviços de CONSULTORIA TÉCNICA 

ADVOCATÍCIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, que se realizará 06/05/2019  

as 07h30min (Horário de Cuiabá). 

ONDE SE LÊ:     TERMO DE REFERÊNCIA 

 6-DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO: Antes da apresentação de suas propostas, as 

licitantes deverão tomar conhecimento de todo serviço a ser executado, relacionado com o presente 

edital, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições na 

Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento. As licitantes deverão fazer pesquisa 

minuciosa do serviço a ser executado, não as isentando de responsabilidade sobre a correta 

avaliação dos seus orçamentos e planejamento de serviços, arcando com os eventuais prejuízos 

consequentes. É imprescindível o conhecimento das empresas interessadas, no que diz respeito às 

efetivas necessidades de cada local de trabalho da CONTRATANTE. 

LÊ SE :     TERMO DE REFERÊNCIA 

 6-DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO: Antes da apresentação de suas propostas, as 

licitantes deverão tomar conhecimento de todo serviço a ser executado, relacionado com o presente 

edital, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições na 

Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento. As licitantes deverão fazer pesquisa 

minuciosa do serviço a ser executado, não as isentando de responsabilidade sobre a correta 

avaliação dos seus orçamentos e planejamento de serviços, arcando com os eventuais prejuízos 

consequentes. É imprescindível o conhecimento das empresas interessadas, no que diz respeito às 

efetivas necessidades de cada local de trabalho da CONTRATANTE.  

 A empresa vencedora terá que prestar serviços na sede da prefeitura, com todas as despesas 

de locomoção, alimentação e hospedagem por conta da mesma, pelo menos duas vezes no 

mês ou sempre que for solicitado a sua presença não podendo deixar de comparecer no 

prazo de cinco dias logo após a solicitação da administração, ficando sempre a disposição do 

município um funcionário devidamente habilitado com registro na OAB. Sendo que nos 

outros dias do mês  realizará todos as demandas requisitados na máxima. 

                                Gaúcha do Norte - MT, 17 de abril de 2019. 

NEILLA F. DE SOUZA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


