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AVISO DE ERRATA 002  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021 

EDITAL Nº 001/2021 

 

O Município Gaúcha do Norte/MT, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de licitação, 

torna público a ERRATA dos itens abaixo relacionados do procedimento licitatório de Concorrência cujo objeto 

é a Contratação de empresa na execução de obras de CONSERVAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO das ruas 

do município onde será realizado no dia 23 de abril de 2021.  

Sendo assim, segue as alterações abaixo: 

Onde se lê:  

7.2.3 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

... c) Demonstrativos dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do Balanço supra referido, sendo 

que a demonstração dos índices deverá ser efetuada mediante a elaboração, pela Licitante de documento 

contendo as fórmulas abaixo indicadas, a declaração formal de que os valores respectivos inseridos nas 

fórmulas foram extraídos do Balanço patrimonial apresentado, os quocientes respectivos apurados, bem como 

a(s) assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) da empresa e de seu contador, devidamente identificados, 

em papel timbrado da empresa.           

   c.2) Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou menor a 0,50:  

 Lê se: 

7.2.3 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

c) Demonstrativos dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do Balanço supra referido, sendo 

que a demonstração dos índices deverá ser efetuada mediante a elaboração, pela Licitante de documento 

contendo as fórmulas abaixo indicadas, a declaração formal de que os valores respectivos inseridos nas 

fórmulas foram extraídos do Balanço patrimonial apresentado, os quocientes respectivos apurados, bem como 

a(s) assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) da empresa e de seu contador, devidamente identificados, 

em papel timbrado da empresa.           

                      c.2) Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou menor a 0,70:  

    Ficando as demais clausulas iguais às do edital. 

 Gaúcha do Norte MT, 13 de abril de 2021. 

  

NEILLA F. DE SOUZA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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