
 

Edital 04/2015 

 

RETIFICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 

 

                       RETIFICO o Edital 03/2015 referente ao Pregão 
Presencial nº 01/2015, do IPASEM-NH, referente à contratação de Pessoa 
Jurídica para prestação de serviços de transporte de pacientes do Setor 
de Fisioterapia do IPASEM-NH na área de abrangência do Vale do Sinos, 
Porto Alegre e Região Metropolitana, conforme especificações descritas 
neste Edital, seu Termo de Referência – Anexo I e Minuta de Contrato 
constante no Anexo VII, incluindo o item 10.1.3.1.1 e mantendo inalterados os 
demais itens do edital. 

 
 

Onde se lê: 

10.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira 

10.1.3.1 – Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

devidamente assinadas pelo sócio representante e pelo contador, 

contendo todas as peças já exigíveis e apresentadas 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 três meses 

da data da apresentação da proposta. As Demonstrações Contábeis 

deverão estar devidamente registradas ou arquivadas na Junta 

Comercial ou Registro Competente, contendo carimbo/etiqueta de 

apresentação da Junta Comercial ou do Registro Civil (para empresas 

que utilizam o Sped Contábil, devem apresentar o documento “Situação 

do Arquivo da Escrituração Contábil”), conforme o caso, Termo de 

Abertura e Termo de Encerramento do Livro Contábil. 

10.1.3.2 - Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, 

recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cujo prazo de validade é de no máximo 90 (noventa) 

dias corridos anteriores à data da sessão pública. 



 
 

Leia-se: 

10.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira 

10.1.3.1 – Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

devidamente assinadas pelo sócio representante e pelo contador, 

contendo todas as peças já exigíveis e apresentadas 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 três meses 

da data da apresentação da proposta. As Demonstrações Contábeis 

deverão estar devidamente registradas ou arquivadas na Junta 

Comercial ou Registro Competente, contendo carimbo/etiqueta de 

apresentação da Junta Comercial ou do Registro Civil (para empresas 

que utilizam o Sped Contábil, devem apresentar o documento “Situação 

do Arquivo da Escrituração Contábil”), conforme o caso, Termo de 

Abertura e Termo de Encerramento do Livro Contábil. 

10.1.3.1.1 - No caso de empresa recém-constituída (há menos 

de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente 

registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do 

Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta 

Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da 

empresa. 

10.1.3.2 - Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, 

recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cujo prazo de validade é de no máximo 90 (noventa) 

dias corridos anteriores à data da sessão pública. 

 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

 

Novo Hamburgo/RS, 20 de janeiro de 2015. 

Geraldo de Araújo 

Diretor-Presidente em exercício 


