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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/201

A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, nos 
termos das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, visando 
atender aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da 
publicidade. 
 
 
RESOLVE: 
 
I – Inserir no ITEM 11.4 
TRABALHISTA consistirá na aprese
 
- 11.4.8: Certidão de Regularidade de dívida ativa junto á Procuradoria
– PGE; da sede da licitante; ou outro órgão equivalente;
 
II – Inserir o ITEM 11.6 referente 
Subitens: 
 
 - 11.6.1. - Registro junto ao CREA/CAU da empr
atualizada de regularidade através da certidão ou outro documento expedido pelo órgão.
 
 - 11.6.2. -  Registro junto ao CREA/CAU do profissional  técnico responsável, indicado 
para execução do objeto licitado juntamente
com CREA/CAU através da certidão ou outro documento expedido pelo órgão.
 
 - 11.6.3. - Certidão de Acervo Técnico 
Técnica, emitida por qualquer uma das regiões do 
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e urbanismo 
a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes de consultoria de p
asfáltica e elaboração de projeto estrutural de construção civil.
 
Onde se lê: 
(...) 

 
Data: 04 de maio de 2017. 
Credenciamento: As 08h00 (Horário de Mato Grosso). 
Abertura das Propostas: As 08h00 (Horário
atraso. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2017 

 
 

A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, nos 
Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, visando 

constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da 

 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E 
consistirá na apresentação dos seguintes documentos 

Regularidade de dívida ativa junto á Procuradoria-
PGE; da sede da licitante; ou outro órgão equivalente; 

referente Comprovação de Qualificação Técnica

Registro junto ao CREA/CAU da empresa licitante juntamente com a prova 
atualizada de regularidade através da certidão ou outro documento expedido pelo órgão.

Registro junto ao CREA/CAU do profissional  técnico responsável, indicado 
para execução do objeto licitado juntamente com a prova atualizada de regularidade 
com CREA/CAU através da certidão ou outro documento expedido pelo órgão.

Certidão de Acervo Técnico – CAT, com registro de Atestado de Capacidade 
Técnica, emitida por qualquer uma das regiões do Conselho Regional de Engenharia e 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e urbanismo - CAU, comprovando 
a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes de consultoria de projetos de pavimentação 
asfáltica e elaboração de projeto estrutural de construção civil. 

 
: As 08h00 (Horário de Mato Grosso). – sem tolerância de atraso.

: As 08h00 (Horário de Mato Grosso). – sem tolerância de 
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A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, nos 
Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores, visando 

constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da 

REGULARIDADE FISCAL E 
ntação dos seguintes documentos o Subitem  

-Geral do Estado 

Comprovação de Qualificação Técnica; E 

esa licitante juntamente com a prova 
atualizada de regularidade através da certidão ou outro documento expedido pelo órgão. 

Registro junto ao CREA/CAU do profissional  técnico responsável, indicado 
com a prova atualizada de regularidade 

com CREA/CAU através da certidão ou outro documento expedido pelo órgão. 

CAT, com registro de Atestado de Capacidade 
Conselho Regional de Engenharia e 

CAU, comprovando 
a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviços similares de complexidade 

rojetos de pavimentação 

sem tolerância de atraso. 
sem tolerância de 
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Leia-se: 
(...) 

 
Data: 28 de Abril de 2017. 
Credenciamento: As 14h00 (Horário de Mato Grosso). 
Abertura das Propostas: As 
atraso. 
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h00 (Horário de Mato Grosso). – sem tolerância de atraso.

: As 14h00 (Horário de Mato Grosso). – sem tolerância de 

13 de abril de 2017. 

Vanesa Menegucci de Jesus 
Pregoeira  
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sem tolerância de atraso. 
sem tolerância de 


