PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2020
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
O Município de Floriano Peixoto, Estado do Rio Grande do Sul,
torna público para o conhecimento dos interessados, que em conformidade
com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, fora realizada a
RERRATIFICAÇÃO do ato convocatório do Processo Licitatório supra
mencionado, dando nova redação ao mesmo, especialmente sendo:
Onde se lê:
2.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com no máximo 60
(sessenta) dias de antecedência;
b) Certidão Negativa de Protesto expedida pelos Cartórios
e/ou Tabelionato de Títulos e Protestos do município sede
da Licitante;
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprovem a boa situação financeira da Empresa vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de
três meses da data de apresentação da proposta.
Passa-se a ler:
2.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com no máximo 60
(sessenta) dias de antecedência;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprovem a boa situação financeira da Empresa vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de
três meses da data de apresentação da proposta.
RATIFICAM-SE as demais condições do edital, e considerando
que a alteração, inquestionavelmente, não afeta a formulação das propostas,
resta mantida a data da Sessão Pública de abertura dos envelopes para o dia
02 de abril de 2020, às 09 horas.
Desta forma, publique-se a decisão.
Floriano Peixoto, RS, 30 de março de 2020.

ORLEI GIARETTA
Prefeito Municipal

