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ADENDO AO EDITAL
Concorrência Pública nº 06/2015
(PROCESSOS N. 269682/2014 – 269685/2014)
O Município de Várzea Grande, por meio da Comissão Especial de Licitação,
designada pela Portaria n. 397/2015, no uso de suas atribuições legais, torna
pública para conhecimento dos interessados as alterações no edital item 11.4
subitem 11.4.2, mantendo-se inalterado a data de abertura por não impactar na
elaboração da proposta. Obedecendo aos princípios inerentes da Administração
Pública, resolve promover as seguintes alterações:

ONDE SE LÊ
11.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício –

DRE, relativos ao último exercício social exigível (2013), e apresentado na
forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a boa situação
financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da apresentação da proposta, tomando
como base a variação ocorrida no período, do índice geral de preços –
disponibilidade interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas –
FGV, ou de outro indicador que venha a substituir.;
LEIA – SE
11.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício –

DRE, relativos ao último exercício social exigível (2014), e apresentado na
forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a boa situação
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financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de três meses da apresentação da proposta, tomando
como base a variação ocorrida no período, do índice geral de preços –
disponibilidade interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas –
FGV, ou de outro indicador que venha a substituir.;
 Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital.

Várzea Grande-MT, 13 de agosto de 2015

Olindo Pasinato Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
(original assinado)
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