
 

 

1ª ERRATA AO EDITAL 

 

A equipe de licitação do Processo Licitatório nº 

112/2021, Pregão Presencial nº 068/2021, Sistema de Registro de Preços nº 062/2021 

cujo objeto é SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO 

MAIOR DESCONTO TABELA SETOP NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA 

E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA 

E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), 

REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS 

PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG ATRAVÉS DE 

MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 

CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, INCLUSO FRETE DA ORIGEM ATÉ O 

MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, 

conforme especificações contidas no termo de referência do Edital, 1ª Publicação, 

COMUNICA A ERRATA no instrumento editalício do procedimento licitatório: 

 

 

 

 



 

 

Onde se lê:  

 

7.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

7.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 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 

outro indicador que o venha substituir.  

1 – Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente, assinado pelo contador.  

2 – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, ou em 

cópia reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro na Junta 

Comercial. Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados:  

I - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário 

Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor.  

II - Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime 

estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES 

NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro órgão equivalente;  



 

III - no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela 

Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício, exigível na 

forma da lei;  

IV - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

fornecedor, ou em outro órgão equivalente;  

8.3.7.1.1 - A boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG) 

superior a 1,0 (um vírgula zero) resultantes da aplicação da seguinte fórmula, e 

apresentados na forma de Anexo I, devidamente assinado pelo contador responsável: 

Anexo I. 

ILG        AC + RLP, em que: 

         PC + ELP 

AC = Ativo Circulante  

RLP = Realizável a Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante  

ELP = Exigível a Longo Prazo 

a) Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 

1,0 (um vírgula zero). 

 Os documentos relativos ao item 8.3.7, deverão ser apresentados contendo assinatura 

do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicação 

no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e 

a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro 

no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – é indispensável.  

7.4.2 - O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação 

após o dia 30 de abril do corrente ano será obrigatoriamente o do exercício 

imediatamente anterior. 



 

As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão 

apresentar, para tanto, o balanço de abertura obedecidos aos aspectos legais e formais 

de sua elaboração. 

7.4.3 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da 

apresentação das propostas; 

 

7.1 – DA HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(...)  

7.1.6 - Atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado, comprovando que 

a empresa licitante já tenha fornecido o material objeto desse edital. 

(...) 

 

Leia-se: 

 

7.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

7.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 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 

outro indicador que o venha substituir.  

1 – Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente, assinado pelo contador.  

2 – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, ou em 

cópia reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro na Junta 



 

Comercial. Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados:  

I - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário 

Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor.  

II - Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime 

estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES 

NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro órgão equivalente;  

III - no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela 

Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício, exigível na 

forma da lei;  

IV - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

fornecedor, ou em outro órgão equivalente;  

7.4.1.1 - A boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG) 

superior a 1,0 (um vírgula zero) resultantes da aplicação da seguinte fórmula, e 

apresentados na forma de Anexo I, devidamente assinado pelo contador responsável: 

Anexo I. 

ILG        AC + RLP, em que: 

         PC + ELP 

AC = Ativo Circulante  

RLP = Realizável a Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante  



 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

a) Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 

1,0 (um vírgula zero). 

 Os documentos relativos ao item 7.4, deverão ser apresentados contendo assinatura 

do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicação 

no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e 

a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro 

no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – é indispensável.  

7.4.2 - O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação 

após o dia 30 de abril do corrente ano será obrigatoriamente o do exercício 

imediatamente anterior. 

As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão 

apresentar, para tanto, o balanço de abertura obedecidos aos aspectos legais e formais 

de sua elaboração. 

7.4.3 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da 

apresentação das propostas; 

 

 

7.1 – DA HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(...)  

7.1.6 - Atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado, comprovando que 

a empresa licitante já tenha prestado serviços com o fornecimento de materiais 

conforme objeto e planilha SETOP/SINAPI. 

(...) 

 



 

   Uma vez que a presente alteração não gera impacto na 

formulação das propostas, não haverá alteração da data de realização do certame, 

conforme preceituado no art. 21, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

Coqueiral, 16 de dezembro de 2021. 

 
 

Glauciano Siqueira de Araújo 
Pregoeiro do Município 


