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CONVITE Nº. 001/2018 

  

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2018 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Pelo presente termo de Retificação do edital do Convite nº001/2018 cujo OBJETO é 

contratação de serviços de serviços de consultoria jurídico-administrativos em geral e 

em todas as suas fases, visando o atendimento das diversas necessidades do município 

entre elas a realização, representação e/ou auxílio das defesas administrativas do 

Município junto ao TCE/MT, TRF 1º REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT, 

SEMA, IBAMA, CGU e CGE e outros órgãos ou Entidades da Administração Pública 

estadual e federal, correspondentes às atividades realizadas no período de vigência do 

Contrato, conforme descrito no termo de referência em face de modificações 

extremamente necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL: 

 

1. ONDE SE LÊ: 

 

5.5.1. Nos preços deverão estar inclusos todos os seus componentes, exceto quanto a 

custos com deslocamentos, custas processuais, materiais utilizados, cópias, reproduções 

de materiais eletrônicos, hospedagem, alimentação, combustíveis e passagens, conforme 

a necessidade.  

5.5.2. Os custos acima, que são variáveis e muitos casos imprevisíveis, serão ressarcidos 

ao contratado, desde que devidamente comprovados e, também, que estejam 

relacionados à execução dos serviços. 

(...) 

 

2. LEIA-SE:  

 

5.5.1. Nos preços deverão estar inclusos todos os seus componentes, inclusive quanto a 

custos com deslocamentos, custas processuais, materiais utilizados, cópias, reproduções 

de materiais eletrônicos, hospedagem, alimentação, combustíveis e passagens, conforme 

a necessidade.  

5.5.2. Poderão ser ressarcidos ao contratado os custos referente às custas processuais, 

aos materiais utilizados, cópias e reproduções de materiais eletrônicos.  

 

(...) 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 

    
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE 

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D’Oeste – MT 
Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595 

Email: licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br 
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br 

 

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital.  

  

 Figueirópolis D’Oeste – MT, 23 de Agosto de 2018. 

  

 

 

 

 

 

Willian  David da Hora 

Presidente da CPL 


