COMUNICADO 1
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019-FEAES: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO), PELO PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES.
Informamos às empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 031/2019-Feaes,
que houve um erro material quando da elaboração da 11.5.4. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, assim sendo:
Onde se lê:
a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de
Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial,
que comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo 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 da
solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores (art. 31, inciso I, da Lei
nº8666/1993) e alterações posteriores. O Balanço a ser apresentado deverá ser
referente ao ano de 2017.
Leia-se:
a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de
Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial,
que comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo 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 da
solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores (art. 31, inciso I, da Lei
nº8666/1993) e alterações posteriores. O Balanço a ser apresentado deverá ser
referente ao ano de 2018 para as empresas que optem pelo regime de tributário
de lucro presumido, e para as que optem pelo regime de tributação de lucro real,
será aceito o balanço patrimonial do Ano de 2017, até 30 de Junho deste ano.
Desta forma, não havendo necessidade de alterações nos termos do Edital,
permanecem inalteradas todas as disposições deste.
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