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 Errata do Edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2018/SRP do Processo 

Administrativo Nº 030/2018 - Número a Licitação [Licitações-E/Banco 
do Brasil]: 714259. 



 

 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 
 
  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018/SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 
NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]: 714259 
OBJETO: Seleção das melhores propostas de preço, visando a eventual aquisição de 
mobiliário a fim de atender às demandas das secretarias municipais, mediante sistema 
de registro de preços. 
 
 

 
ERRATA DE EDITAL 

 
A pregoeira sob orientação da assessoria jurídica, torna público aos interessados a 
realização da seguinte alteração no edital supracitado: 
 
Onde se lê: 18.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
18.1. Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou 
empresário individual; 
18.2. 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 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 
 
Leia-se: 18.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
18.1.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 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 
 
A teor do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, como a alteração do edital não afeta a 
formulação de propostas pelos licitantes que adquiriram o edital, fica mantida a data 
do certame conforme preâmbulo do edital. 

Amargosa, 18 de abril de 2018. 
 
 

Carla Souza Oliveira 
Pregoeira 
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