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1- Da alteração:  
 

Fica alterado o item 3.1.4, “a” QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA, do referido edital e fica designada nova data de abertura e cadastro 
prévio, conforme abaixo especificado. 

 
Onde lê-se: 
 
3.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.º do Livro Diário, 
número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os 
lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, devendo 
atender no mínimo a três índices, dos cinco abaixo descritos cujos mínimos 
aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: [...] 
 
Lêia-se: 
 
3.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
dispensada a apresentação em se tratando de Microempreendedor Individual, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.º do Livro Diário, 
número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os 
lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, devendo 
atender no mínimo a três índices, dos cinco abaixo descritos cujos mínimos 
aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: [...] 
 
Onde lê-se: 
 
3. DO CADASTRO 
 
3.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até às 17:00 
horas do dia 26 de maio de 2017, os seguintes documentos: 
 
 
 
 
 
 



Lêia-se: 
 
3. DO CADASTRO 
 
3.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até às 17:00 
horas do dia 13 de junho de 2017, os seguintes documentos: 
 
 
2 – Data de abertura: 

 
Fica designado a data de abertura dos envelopes 01 – documentação e 02 - 

proposta para o dia 19 de junho de 2017 às 08:30 h.  
 
 
3 – Do Edital:  
  
As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
Almirante Tamandaré do Sul, 30 de maio de 2017. 

 
  

Valdeci Gomes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
      
Assessor Jurídico 


