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EDITAL COMPLEMENTAR 

 

MODALIDADE: “TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020. ” 

TIPO DESTA LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO.”. 

 

O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, localizada à Rua Pará esquina 

com da rua Brasília, n.º 229, Bairro Centro torna público o EDITAL COMPLEMENTAR que realizará no 

dia 20  de agosto de 2020 as 07h30min, na modalidade de TOMADA DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO, 

sob a forma  de  execução  indireta  e  regime  de  empreitada  por  preço  global,  tendo  por  finalidade  

a contratação de empresas especializadas em melhoria na ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA 

CENTRAL do Município de Gaúcha do Norte MT. Conforme descrito abaixo: 

Fica incluído nas QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

 Empresa qualificada com registro junto ao CREA de origem; 

 Empresa detentora de pelo menos 01 profissional intitulado como “Engenheiro Eletricista”, 

comprovadamente responsável técnico da empresa, registrado junto ao CREA de origem, com 

vínculo empregatício comprovado por carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço; 

 Certidão de Acervo Técnico emitida por empresa ou órgão público, registrado junto ao CREA 

de origem, em nome do profissional responsável técnico da empresa, contendo: 

 Instalação de luminárias LED públicas ou projetores LED, potência maior ou igual a 

100W; 

 Instalação de postes metálicos ornamentais, com altura maior ou igual a 4 metros;  

 Instalação de rede elétrica subterrânea B.T. em eletroduto corrugado; 

 Instalação de quadro de comando ou quadro de distribuição de energia; 

 

 Certidão de Acervo Técnico emitida por empresa ou órgão público, registrado junto ao CREA 

de origem, em nome empresa licitante, contendo: 

 Instalação de luminárias LED públicas ou projetores LED, potência maior ou igual a 

100W, com quantidade mínima de 30 unidades; 
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 Instalação de postes metálicos ornamentais, com altura maior ou igual a 4 metros, com 

quantidade mínima de 08 unidades; 

 Instalação de rede elétrica subterrânea B.T. em eletroduto corrugado, com quantidade 

mínima de 310 metros; 

 Instalação de quadro de comando ou quadro de distribuição de energia, com quantidade 

mínima de 01 unidade; 

 Atestado de Visita Técnica assinado pelo responsável técnico da empresa e Engenheiro da 

Prefeitura, ou declaração de ciência da obra, assinado pelo responsável técnico da 

empresa, atestando o conhecimento dos locais de instalação dos materiais. A visita técnica 

poderá ser efetuada pelo engenheiro responsável técnico mediante comprovação da certidão 

do CREA, e deverá ser agendada e efetuada em até 02 dias úteis antes da abertura do certame;  

 

 

Gaúcha do Norte MT, 06 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

NEILLA F. DE SOUZA 

PREGOEIRA OFICIAL 
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