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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N° 007/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através de sua Pregoeira Oficial 
vem por meio deste RETIFICAR o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
007/2016, publicado no site do município de Alta Floresta - MT 
(altafloresta.mt.gov.br), datado em 26/01/2016. 

1)ONDE-SE-LÊ:   
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até às 08h00min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 08 DE 
FEVEREIRO DE 2016. (página: 02). 
LEIA-SE:  
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até às 08h00min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 11 DE 
FEVEREIRO DE 2016. (página 02). 
2)ONDE-SE-LÊ:   
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
 a) 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 há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
 b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; (página 06) 
LEIA-SE:  
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; (página 06) 
Alta Floresta-MT, 29 de janeiro de 2016 
VALDETI APARECIDA HEINZEN 
Pregoeira Oficial  
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