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I) Gabinete do Prefeito 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

II) Secretaria de Administração 

Não há publicação. 

_____________________________________________________ 

III) Secretaria de Educação 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

IV) Secretaria de Saúde 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

V) Controladoria Geral do Município 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

VI) Secretaria de Assistência Social 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

VII) Secretaria de Governo e Comunicação Social 

Não há publicação 

VIII) Legislação 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

IX)Licitações e contratos 

                                                                                                       
ERRATA DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO N° 035/2022 
 

A Prefeitura Municipal de São João Evangelista, por intermédio 
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 
3985, torna público para conhecimento dos interessados a 
ERRATA ao edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, tipo 
Menor Preço Global, relativo ao Processo nº: 125/2022, 
contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório: 
Na descrição do item 7.2.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-
FINANCEIRA DO EDITAL: Onde se lê: No Item. 
7.2.3“QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Sub-item 
7.2.3.1. 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”. Leia-se: No Item. 7.2.3“QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA – Sub-item 7.2.3.1 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. No caso de 
empresa que iniciou suas atividades no decorrer do exercício em 
epigrafe, poderá apresentar o balanço de abertura, devidamente 
assinado pelo contador da empresa e pelo representante legal da 
empresa. Tendo em vista que a alteração supracitada não 
interfere na elaboração da proposta e muito mesmo na 
descrição do objeto e quantitativos, fica a data de realização do 
Pregão mantida para o dia 23/09/2022, em sessão pública 
presencial, a partir das 08:00 horas (horário de Brasília-DF), na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São João 
Evangelista. Todos os demais termos e condições estabelecidas 
no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados. 
Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através do 
“site” www.sje.mg.gov.br e pelo email: 
licitação.sje1@gmail.com. São João Evangelista/MG – 
21/09/2022 - HERCULES JOSE PROCÓPIO - Prefeito Municipal 

____________________________________________ 
 

São João Evangelista/MG, 21 de Setembro de 2022. 
 
 

______________________________________________________   

X) Atos Oficiais 
Não há publicação. 
____________________________________________ 
XI) Concursos Públicos 
Não há publicação. 
____________________________________________ 
XII) Publicações Diversas 
Não há publicação. 
____________________________________________ 
XIII) Poder Legislativo 
Não há publicação. 
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