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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL “SRP” Nº 010/2018

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, nomeado pelo Decreto

Municipal nº 06/2018, vem a público divulgar, para o conhecimento dos interessados e para fazer constar

no edital do Pregão Presencial nº 010/2018, cujo o objeto é o registro de preço para contratação de
empresa especializada em prestação de serviço de monitoramento de alarme, em seu Anexo I,

TERMO DE REFERENCIA-ITENS, página 12, os seguintes termos:

NA LETRA f:
Onde se lê:
(…)

f) serviços de segurança eletrônica monitorado por profissionais treinados durante as 12 (doze) horas noturnas
diárias ininterruptas e 24 (vinte e quatro) horas aos finais de semana e feriados;

Leia-se:

(…)
f) serviço de segurança eletrônica monitorado durante as 12 (doze) horas noturnas diárias
ininterruptas e 24 (vinte e quatro) horas aos finais de semana e feriados, quando disparado o
alarme deverá encaminhar um profissional treinado, equipado e com veículo necessário ao local
de disparo para averiguação de alarme;

NA LETRA g:
Onde se lê:
(…)

g) manter funcionários capacitados na central de monitoramento para recepção dos sinais das centrais de alarme 24
horas por dia.

Leia-se:

(…)

g) manter funcionários capacitados na central de monitoramento para recepção dos sinais
das centrais as 12 (doze) horas noturnas diárias ininterruptas e 24 (vinte e quatro) horas
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aos finais de semana e feriados, quando efetuado disparo comunicar imediatamente
profissional treinado e se caso necessário comunicar os responsáveis por unidade
monitorada;

INCLUSÃO DA SEGUINTE REDAÇÃO:

h) A empresa deverá prestar assistência 24 horas online, telefone ou presencial com um
polo local no município de Campos de Júlio-MT para denuncia, comunicados, envio de
documento e defeitos nos equipamentos responsável pelo monitoramento;

Permanece inalterada a data da Sessão Pública, mantida para o dia 14/03/2018 as 08:00 hs
no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situado à Av.
Valdir Masutti, 779W, Bairro Bom Jardim e permanecem também inalteradas as demais
disposições editalícias.

Campos de Júlio - MT, 05 de março de 2018.

Marcelo José Batista dos Santos Lino
Pregoeiro Oficial


