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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 

 

Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e 

corretiva nos veículos de pequeno, médio e grande porte, com fornecimento de 

peças genuínas ou originais e acessórios, conforme Edital e seus anexos. 

 
Comunicamos que o Edital em epígrafe sofreu alteração em seu item 6.1.3 - 

alínea b.  

Sendo assim, onde se lê: 

 

 b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da Concorrente, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas pelo IPCA caso o balanço tenha 

sido encerrado há mais de três meses da data da apresentação dos documentos e proposta. 

 

- Patrimônio líquido mínimo no valor de R$ 91.375,00 (noventa e um mil, trezentos e 

setenta e cinco reais); 

 

Leia-se: 

 

 b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da Concorrente, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas pelo IPCA caso o balanço tenha 

sido encerrado há mais de três meses da data da apresentação dos documentos e proposta. 

 

- Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado de cada 

lote para qual o licitante irá formular proposta, conforme descrito abaixo: 

 

Lote Valor estimado Patrimônio líquido mínimo 

01 R$ 120.000,00 R$ 12.000,00 

02 R$ 89.000,00 R$ 8.900,00 

03 R$ 165.000,00 R$ 16.500,00 

04 R$ 25.000,00 R$ 2.500,00 

05 R$ 4.750,00 R$ 475,00 

06 R$ 510.000,00 R$ 51.000,00 
 

- Se o licitante participar de mais de um lote, o patrimônio líquido mínimo deve ser 

equivalente ao somatório dos valores indicados para cada lote; 

 

Ficam mantidos data e horário para início credenciamento dos participantes e 

consecutiva abertura da sessão pública: às 9h do dia 04/04/2018 (horário de Brasília).  

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 

São Carlos, 22 de março de 2018. 
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