
RETIFICAÇÃO EDITAL PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1127/2021 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA - RS, 

no uso de suas atribuições, comunica a retificação do edital da Concorrência 

Pública nº 03/2021, que tem por objeto a concessão onerosa para exploração de 

serviços de internet banda larga no Município de Santo Antônio do Palma, RS, com 

a construção de rede de fibra óptica em extensão aproximada de 138.000 metros, 

com a utilização de materiais e serviços necessários a implantação do projeto na 

área rural do município, com o objetivo de modernização do Programa Tô 

Conectado.  

O item 2.3.3 do edital edital da Concorrência Pública nº 03/2021, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

2.3.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento;  

b) Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei (com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial, termo de 

abertura, encerramento e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos) que 

comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos deverão estar assinados 

pelo Contabilista (habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 

Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente 

identificadas.   

 

Observação 1 – As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do 

SIMPLES também estão obrigadas a apresentar o balanço patrimonial (Parecer 64/2000 

do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul); 

 

Observação 2 - No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício 

social, estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis, será admitida (e somente para esta hipótese) a apresentação 

do balancete do mês imediatamente anterior ao da realização da licitação. 

 



Observação 3 – Para situações diversas da exposta na observação anterior, é vedada a 

substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

 

Observação 4 - Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada ou original 

do Diário Oficial, em que foi publicado o último balanço. 

 

Observação 5 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, disciplinados no item 08 deste edital, conforme o disposto no art. 34, 

da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem no momento do 

cadastramento, declaração, firmada pelo Contador e representante legal da 

cooperativa, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 

Observação 6 - A análise da boa situação financeira da empresa far-se-á com base nos 

indicadores a seguir relacionados, os quais deverão ser apresentados em papel timbrado 

da empresa, assinados pelo Contabilista (habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa: 

 

                                      AT  

SOLIDEZ GERAL: ------------------- = índice mínimo: 0,80  

                                  PC + PELP  

 

         AC  

LIQUIDEZ CORRENTE: ----------- = índice mínimo: 0,35  

                                            PC  

 

                                  AC + ARLP  

LIQUIDEZ GERAL: -------------------- = índice mínimo: 0,80  

                                  PC + PELP  

 

Legenda: 

LC= Liquidez Corrente ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

AC= Ativo Circulante PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 



PC= Passivo Circulante LG= Liquidez Geral 

SG= Solidez Geral AT= Ativo Total 

 

Os demais dispositivos do edital permanecem inalterados e em pleno 

vigor. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VANINI, AOS 19 

(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

GILBERTO SZIMAINSKI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Em: 18/11/2021 

 


