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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 
 

LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé, RS, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, aos interessados a ALTERAÇÃO DO 
EDITAL de licitação relativo ao Processo Administrativo nº 1.796/2020, referente ao 
edital de Tomada de Preços nº 08/2020, cujo objeto deste processo consiste na 
contratação de empresa para recolhimento, transporte e destinação final de resíduos 
inertes, conforme segue: 

 
[....] 
 
No que tange o item 2.1.6 Qualificação Econômico-financeira: 
“a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei (balanço 

patrimonial ao final do período, demonstração do resultado do período, 
demonstração dos lucros/prejuízos acumulados, demonstração dos fluxos de 
caixa do período e notas explicativas), com a indicação do nº do Livro Diário, 
número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se 
encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.” 

 
[.....] 
 
a4) Para as empresas que se enquadram em ME (Micro Empresa) e  EPP 

(Empresa de Pequeno Porte), são facultativos a apresentação dos relatórios 
“demonstração dos lucros/prejuízos acumulados  e demonstração de fluxo de 
caixa do período”, conforme dispõe a Resolução CFC N.º 1.418/12, que “Aprova a 
ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte”. 

 
Em virtude desta alteração, a data para abertura passa a ser no dia 

12/06/2020, às 9 horas, conforme art. 21, da Lei 8.666/93. O Edital se encontra à 
disposição no endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de maio de 2020. 

 
Leocarlos Girardello 

Prefeito Municipal 
 

Publique-se: 
 
 Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2020. 

_______________ 


