
ERRATA 
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CONVITE 

 
 
O Banco do Brasil S.A. torna público aos interessados a alteração do Edital de Licitação 
abaixo, relativo ao Convite n.º 2016/3782 (8558) , tipo menor preço, objetivando a contratação 
de serviços de impressão e entrega de 100.000 carnês de cobrança personalizados para a 
Prefeitura de Ilha Comprida (SP), conforme especificação detalhada no Anexo I – Descrição do 
Objeto. 
 

Alteração do item 5.1 do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

5. EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
5.1 Poderão participar do processo somente os interessados que atenderem a TODAS as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos e que se enquadrem como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, art. 6º. 

 
Alteração do item 8 do Edital: 

Item 8. IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
 
Inclusão  do item 8.1.11, conforme abaixo: 
 
8.1.11 não estejam constituídas como microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007 
 
Exclusão  dos itens 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 10.1.1, 10.1.4 e 10.2.1 do Edital. 
 
Alteração do item 15.7 do Edital 

O item 15.7 do Edital passa a ter a seguinte redação: 
 
15.7 A comprovação da regularidade fiscal será condição indispensável para a assinatura 

do contrato, sem prejuízo das disposições previstas nos itens acima. 
 

15.7.1 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o PARTICIPANTE for declarado a vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito de certidão negativa. 
Obs.:  a) a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá 

em momento  posterior à fase de habilitação; e 
b) a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre 
concedida pelo Banco, quanto requerida pelo PARTICIPANTE, a 
não ser que exista urgência na contratação, devidamente 
justificada. 

 
15.7.2 A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no item 16, sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação 

 
 

 



Alteração do Anexo 02 do Edital 

O item 3.1.5 passa a ter a seguinte redação: 
 
3.1.5 Declaração de Microempresas-ME ou Empresas de Pequeno Porte, constituídas na 

forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 
05.09.2007, conforme minuta constante do Anexo 6. 

 
Inclusão do item 3.1.6, conforme redação abaixo: 
 
3.1.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho e da Lei 12.440/2011. 

 
Alteração dos itens 6 a 10, que passam a ter a segu inte redação: 
 
6. Os CONCORRENTES que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer 

um dos documentos exigidos na fase  habilitatória deverão comprovar esta condição por 
meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, apresentados 
na forma indicada no item anterior. 

 
7. O documento necessário para representação do CONCORRENTE na sessão de 

abertura, na forma exigida no item 16.2, da Seção II, deste Edital, deverá ser entregue 
ao responsável pelo convite, APARTADO DOS ENVELOPES. 

 
8. REGULARIDADE FISCAL - havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o CONCORRENTE for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

a) a declaração do vencedor de que trata este item acontecerá no momento  posterior 
ao julgamento das propostas. 

 
b) a prorrogação do prazo previsto neste item será sempre concedida pelo Banco, 

quando requerida pelo CONCORRENTE, a não ser que exista urgência na 
contratação, devidamente justificada. 

 
9. a não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da 
Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação; e 

10. a regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato. 

 
Tendo em vista que as alterações visam à promoção da participação exclusiva das micro e 
pequenas empresas e que não afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, 
fica inalterado o prazo para realização do certame, qual seja 15/07/2016, às 16:00 h, 
permanecendo inalterados os demais dispositivos do instrumento convocatório. 
 
 

Brasília (DF), 11 de julho de 2016. 
 
 
 

Daniele de Castro Jimenez 
Responsável pelo Convite 


