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RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS. 
 
 
I – Fica retificado o Edital do Tomada de Preço nº 013/2022, do Município de Paim 
Filho – RS, passando para a seguinte redação abaixo: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

4.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-financeira. 
 
4.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para recebimento das propostas. 

4.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial OU recibo de 
entrega Sped), que comprove possuir capital social integralizado igual ou 
superior a 70% (setenta por cento) do valor máximo descrito no item 8.1 
deste Edital, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

4.4.3. As empresas constituídas a menos de um ano, deverão apresentar o 
Balanço de Abertura. 

4.4.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
devidamente publicadas na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por 
ações. 

4.4.5. A Licitante deverá firmar declaração de que não emprega menores de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, também, não emprega 
menores de 16 anos, sob qualquer forma de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos. 

4.4.6. Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a 
documentação de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de 
qualificação técnica e econômico-financeira exigidas. 

 
LEIA-SE:  
 
4.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-financeira. 
 
4.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para recebimento das propostas. 

4.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial OU recibo de 
entrega Sped), que comprove possuir capital social integralizado igual ou 
superior a 10% (dez por cento) do valor máximo descrito no item 8.1 deste 
Edital, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

4.4.3. As empresas constituídas a menos de um ano, deverão apresentar o 
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Balanço de Abertura. 
4.4.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

devidamente publicadas na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por 
ações. 

4.4.5. A Licitante deverá firmar declaração de que não emprega menores de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, também, não emprega 
menores de 16 anos, sob qualquer forma de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos. 

4.4.6. Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a 
documentação de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de 
qualificação técnica e econômico-financeira exigidas. 

 
ONDE SE LÊ: 

3.5. Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 
14 de outubro de 2022, documentação em original ou mediante fotocópia 
autenticada ou autenticação por servidor relativa à habilitação jurídica, à 
qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal. 

 

LEIA-SE:  

3.5. Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 
21 de outubro de 2022, documentação em original ou mediante fotocópia 
autenticada ou autenticação por servidor relativa à habilitação jurídica, à 
qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade 
fiscal. 

 

II - Fica alterada a data de abertura das propostas para o dia 27 de outubro de 

2022, às 09h00min (horário de Brasília-DF). 

 

III – Os demais itens e subitens constantes do Edital do Tomada de Preço nº 

013/2022, permanecem inalterados. 

 

Paim Filho/RS, 11 de outubro de 2022. 

 
 
 

_______________________ 
GABRIELA URIO 

Pregoeira 
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