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ATO CONVOCATÓRIO Nº 020/2021 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA AGÊNCIA 
PEIXE VIVO DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, GUARDA FÍSICA DOS DOCUMENTOS, 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GED/ ECM.” 
 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020. 
 

A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo no uso de suas atribuições 
legais retifica: 
 
ONDE SE LÊ: PAGINA 07 – ATO CONVOCATÓRIO 
7.6 - Qualificação econômico-financeira 
7.6.1 - A qualificação econômico-financeira consiste em: 
a) 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: PAGINA 07 – ATO CONVOCATÓRIO 
7.6 - Qualificação econômico-financeira 
7.6.1 - A qualificação econômico-financeira consiste em: 
a) 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. 

a.1 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão ser 
apresentados da seguinte forma:  
I. Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em 
meio impresso;  
II. Prova de registro na Junta Comercial devidamente homologado ou, em Cartório, 
ou ainda, se for o caso, no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital com o 
devido comprovante de envio.  
III. A Concorrente também deverá anexar os Termos de Abertura e Encerramento, 
sob pena de inabilitação. 
 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021. 
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