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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2022. 
 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de 

suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna público a 

Retificação do Edital de Pregão Presencial 001/2022, para fins de “contratação de empresa 

para prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento da frota de veículos 

através de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com 

microprocessador com chip eletrônico de segurança ou tarja magnética para aquisição de 

combustíveis”, sendo que o edital passa a viger com as seguintes alterações: 

 
1- DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME 

 
Fica prorrogada a data de abertura do Pregão Presencial nº 001/2022 para o dia 28  de 

Janeiro de 2022, às 09:30 h.  
 

 
2- DA ALTERAÇÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
 

 Além dos Documentos solicitados para habilitação descritos no item 10 do Edital, o 
licitante deverá apresentar também, quanto ao subitem V - Qualificação Econômico-Financeira, 
o Balaço patrimonial, passando o edital a vigorar com as seguintes alterações: 
 

LEIA-SE: 
 
V - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, emitida com prazo máximo de 60 
(sessenta dias) da data de julgamento do certame expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante. 

 
b) Apresentação de Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício 

financeiro, em conformidade com as normas contábeis, já exigível e apresentado na forma da 
Lei, para comprovação da boa situação da empresa, com termo de abertura e encerramento, 
devidamente registrados, no local e na forma que a lei exige para cada caso, exemplo (rol 
exemplificativo):  

b.1) Carimbo (junta comercial, etc.); ou  

b.2) Em se tratando de Sociedades por Ações (SA), publicação em órgão de imprensa oficial, 
de acordo com a lei; ou  

b.3) Prova de que a autenticação pela Junta Comercial foi realizada pelo Sistema Público de 
Autenticação digital (SPED) – Termo de Autenticação – Recibo de Entrega.  

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data 
de apresentação da proposta. As empresas deverão apresentar seus balanços na forma que 
prescreve a lei e normas contábeis. 
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b.4) Comprovação de boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos 
seguintes índices contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 01 (um): 

 ILC: Índice de liquidez corrente ou, 

 ILG: Índice de liquidez geral ou,  

 GS: Grau de solvência. 

ILC= _____Ativo Circulante____= ou superior a 1 

        Passivo Circulante 

ILG= ___Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo__= ou 

superior a 1  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo   

GS= ________________Ativo Total_________________= ou 

superior a 1 

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 
 
Os demais itens do Edital de Pregão Presencial 001/2022 permanecem inalterados.                                                               

                                                                                        
 

Bom Jesus, 18 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 
Prefeita Municipal 

 
 
 

 
 
 
 
 

A retificação do edital foi devidamente 
examinada e aprovada por esta 
Assessoria Jurídica. 
                                Em 18/01/2022.             
 
 
      ________________________ 
           Assessor(a) Jurídico(a) 


