
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de cartão de 

combustível e manutenção para a frota de veículos e Grupos Motores Geradores – 

GMGs a serviço da BHTRANS, por meio de cartões eletrônicos/magnéticos, com senha 

e chip de segurança, utilizáveis em postos de combustíveis e estabelecimentos 

credenciados. 

 

A Pregoeira Substituta da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – 

BHTRANS torna pública a retificação do Edital, conforme abaixo:  

Onde se lê: 

 

“14.3.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira do licitante, os índices de LC, LG e 

SG, apurados no Anexo VI – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultado 

iguais ou maiores que 1 (um). 

 

14.3.3 – Além dos índices apurados no Anexo VI, o licitante deverá comprovar possuir 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 236.869,49 (duzentos e trinta e seis mil, 

oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 10% 

(dez por cento) do preço global máximo indicado no Capítulo 4, devendo a comprovação 

ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 14.3.2. 

 

Leia-se: 

 

“14.3.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira, o licitante deverá apresentar: 

 

a) Os índices de LC, LG e SG, apurados no Anexo VI – Análise Contábil e Financeira, 

com resultados iguais ou maiores que 1 (um), OU 

 

b) PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 236.869,49 (duzentos e trinta e seis mil, 

oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 10% 

(dez por cento) do preço global máximo indicado no Capítulo 4, devendo a comprovação 

ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 14.3.2”. 

 

Demais termos e condições permanecem inalterados. 

 

Com fundamento no que dispõe o art. 22 do Decreto Municipal n.º 17.317/2020, 

reabrimos o prazo inicialmente estabelecido, conforme abaixo: 

 

- Abertura das Propostas: dia 27/10/2021 às 8 horas e 30 minutos. 

 

- Início da Fase de Disputas de Preços (lances): dia 27/10/2021 às 9 horas. 

 

- Horário de Referência: Brasília/DF. 

 

- Site para realização do Pregão: www.licitações-e.com.br (Banco do Brasil). 

 

O NOVO Edital encontra-se disponível na Internet (www.pbh.gov.br e www.licitacoes-

e.com.br). As empresas do ramo, interessadas, poderão retirar cópia reprográfica do 

Edital na CPL – BHTRANS, mediante agendamento prévio, no endereço situado à Av. 

Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, 

mediante comprovação de pagamento de Guia a ser emitida pela BHTRANS no valor de 

R$ 15,12 (quinze reais e doze centavos). 

 

Ressaltamos que, a fim de adequar a nossa rotina de trabalho às recomendações das 

autoridades de saúde visando diminuir a propagação da Covid-19, a CPL está 

desempenhando as suas atividades em regime de teletrabalho (home office). Sendo 

assim, caso seja necessário obter vistas do processo, gentileza agendar, com 

antecedência, um horário para atendimento por meio do e-

mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou telefone: (31) 3379-5591. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br


 

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

Ana Paula Heckler 

Pregoeira Substituta 
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