PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Adilson Jesus Perez Segura, Prefeito Municipal, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições
legais, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do certame, a retificação
do Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 080/2017, passando o item 6.1.3 e o item 6.1.4 do
Edital a ter a seguinte redação:
6.1.3 - Qualificação Econômico Financeira
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física;
b) 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
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
c) Comprovação de capital social, registrado e integralizado, ou patrimônio líquido maior ou
igual a 10% (dez por cento) do valor total do orçamento previsto, que corresponde a R$
9.481,51 (nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e um centavos), através
de certidão de breve relato expedida pela junta comercial, do último instrumento de alteração
contratual, ou ainda, através do balanço patrimonial apresentado nos termo do item anterior.
6.1.4. Qualificação Técnica
a) Certidão de regularidade emitida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
comprovando o registro da empresa naquele órgão e sua aptidão para exercer atividades junto
ao mercado segurador e que a Seguradora não se encontra sob o regime de liquidação
extrajudicial, nem cumprindo penalidades de suspensão imposta pela SUSEP;
b) Comprovação de desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos (Atestado de Capacidade Técnica), EM NOME DA LICITANTE.
Os demais itens e subitens do Edital e Anexos permanecem inalterados
Fica redesignada a data de recebimento dos envelopes Proposta e Habilitação, bem
como a de realização da sessão de pregão equivalente, passando a mesma para o dia 15
de dezembro de 2017, às 09:30 horas.
Valentim Gentil/SP, 30 de novembro de 2017.
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