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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
 

ERRATA 
 

Licitação n° 044/2018 
Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Volta Grande, comunica aos interessados a RETIFICAÇÃO DO EDITAL, 
referente ao Edital Pregão Presencial 007/2018. “A Contratação de Instituição Financeira para 
Concessão Remunerada da Folha de Pagamento, incluindo o pagamento de salário dos 
servidores ativos, inativos da administração direta do Poder Executivo Municipal, mediante crédito 
em conta, no período de 60 (sessenta) meses.” 
 
"Considerando se tratar o edital Pregão Presencial nº 007/2018” 
Onde se lê: 

  
No edital  – “... no período de 12 (doze) meses”  

 
9.4.2 – “...A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG),...” 

 
13 – Do Pagamento  
13.1 - O valor ofertado na licitação pela proponente vencedora será pago na integra em moeda 
corrente nacional, e sobre ele não incidirão impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou 
quaisquer outras despesas, admitindo-se o prazo de no mínimo 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da data de assinatura do contrato, e após publicação do resultado da Licitação em Diário 
Oficial da União.  
13.1.1 - O pagamento do valor mínimo ofertado será realizado em 02 (duas) parcelas, a Primeira 
como um percentual de 60% (sessenta por cento) em até 05 (cinco) dias corridos após a 
assinatura do contrato e a Segunda parcela como um percentual de 40% (quarenta por cento) em 
até 30 (trinta) dias corridos após o pagamento de primeira parcela. 
 
    
Leia-se: 

 
No edital –  “...no período de 60 (sessenta) meses” 
 
9.4.2 – “...A boa situação financeira da empresa será avaliada pelo Índice de Basiléia (IB),...” 
 
13 - Do Pagamento 

13.1 - O valor ofertado na licitação pela proponente vencedora será pago na integra em moeda 
corrente nacional, e sobre ele não incidirão impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou 
quaisquer outras despesas, admitindo-se o prazo de no máximo 10 (dez) dias corridos contados 

a partir da data de assinatura do contrato, e após publicação do resultado da Licitação em Diário 
Oficial da União.  
13.1.1 - O pagamento do valor ofertado será realizado em 01 (uma) única parcela,  em até 10 

(dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 
 
Considerando a presente errata, prorrogado o prazo da data de abertura do certame para as 
13h00min do dia 08/05/2018. 
 

Volta Grande, 24 de abril de 2018. 
 
 

Pregoeiro 


