
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2015 
DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

010/15. 

 
1 - O Município de Roca Sales, através do presente Edital de 

Retificação, torna público que o Edital de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 010/15, 
cujo objeto refere-se a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de 
agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados, oferecidas pelo 
Poder Executivo Municipal, sofreu alterações, conforme segue: 

 
Onde lê-se: 
07.1.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 

social de 2014, apresentado na forma da Lei, registrado na Junta Comercial, inclusive os 
Termos de Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro 
no CRC, com a indicação do número do Livro diário, número de registro na Junta 
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, vedada sua 
substituição por balancete ou balanço provisório, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, cujos índices aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 
Leia-se: 
07.1.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 

social de 2014, apresentado na forma da Lei, registrado na Junta Comercial, Cartório de 
Títulos e Documentos e/ou no respectivo Órgão de Classe, inclusive os Termos de Abertura 
e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no CRC, com a 
indicação do número do Livro diário, número de registro na Junta Comercial, Cartório 
de Títulos e Documentos e/ou no respectivo Órgão de Classe e numeração das folhas 
onde se encontram os lançamentos, vedada sua substituição por balancete ou balanço 
provisório, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices aceitáveis 
serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 
   2 – Face às mudanças acima, altera-se a data de abertura dos 
envelopes para o dia 14 de setembro de 2015, às 08h30min. 
 
   Todos os demais itens e condições do Edital permanecem inalterados. 
 
 

Roca Sales, 31 de Agosto de 2015. 
 
 
 

NÉLIO JOSÉ VUADEN 
Prefeito Municipal 


