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ERRATA Nº 1/2022 - 260804 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-260804 

O MUNICÍPIO DE PRAINHA, por Intermédio de sua Pregoeira, Maria de Fátima da Silva 

Pires, designada pela Portaria nº. 9/2022-260804, e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados as RETIFICAÇÕES ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO 

9/2022-260804, relativo ao Processo Administrativo Nº 9/2022-260804, contendo as 

seguintes alterações no instrumento convocatório: 

 

1) Onde-se lê: 

 

8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 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 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta; anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP 

(antiga DHP), que indique validade e finalidade do responsável pelas informações contidas no Balanço 

Patrimonial da época do seu registro ou a CRP atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 

1402/2012. 

 
 

Leia-se  

8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 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 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta; anexando ao Balanço a Certidão de Habilitação Profissional – CHP e 

Certidão Negativa de Débitos (CND), certidões expedidas, exclusivamente, através do sítio eletrônico do CRC 

do registro originário ou do registro transferido do profissional, conforme Resolução CFC Nº 1637 DE 

07/10/2021, que indique validade e finalidade do responsável pelas informações contidas no Balanço 

Patrimonial da época, conforme Resolução CFC Nº 1.637 DE 07/10/2021. 

 

Atenciosamente, 

 

Maria de Fátima da Silva Pires 

Pregoeira Municipal 

Portaria nº 086/2021 


		2022-09-15T16:02:32-0300
	MARIA DE FATIMA DA SILVA PIRES:96818107249




