
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160 

CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2141-7479 

 
ERRATA AO EDITAL – SELEÇÃO PÚBLICA 04/2023 

 
ONDE SE LÊ: 
 

7.4. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-financeira 

7.4.1. Certidão Negativa de Decretação de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja dentro do 

prazo de validade expresso na própria Certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade será 

de 60 (sessenta) dias  

7.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, nos 

termos do inciso II do art. 22, do Decreto nº 8.241/2014, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

I. Somente serão aceitos aqueles publicados em jornais oficiais (publicação original ou cópia 

autenticada) ou cópias autenticadas dos termos de abertura e de encerramento e do 

balanço patrimonial, retiradas (por qualquer processo de cópia) do Livro Diário registrado 

na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; 

II. Para as Microempresas (ME´s) e Empresas de Pequeno Porte (EPP´s), optantes do 

“SIMPLES” é obrigatória a apresentação do Balanço Patrimonial, dispensando-se apenas a 

publicação e a sua transcrição no Livro Diário; 

III. As empresas recém-constituídas deverão apresentar em substituição ao Balanço 

Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, nas 

mesmas condições formais exigidas acima (assinaturas, registro, etc.); 

IV. Todos os documentos citados deverão, ainda, conter as assinaturas do técnico em 

contabilidade ou contador, com o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade, e 

do(s) sócio(s), diretor(es), administrador(es) ou representante legal; 

V. Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as demonstrações contábeis, as 

informações prestadas à Secretaria da Receita Federal 

LEIA-SE:  
 

7.4 Documentação Relativa à Qualificação Econômico-financeira 

7.4.1 Certidão Negativa de Decretação de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja dentro 

do prazo de validade expresso na própria Certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade 

será de 60 (sessenta) dias  
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7.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, nos 

termos do inciso II do art. 22, do Decreto nº 8.241/2014, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

I. Somente serão aceitos aqueles publicados em jornais oficiais (publicação original ou cópia 

autenticada) ou cópias autenticadas dos termos de abertura e de encerramento e do 

balanço patrimonial, retiradas (por qualquer processo de cópia) do Livro Diário registrado 

na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; 

II. Para as Microempresas (ME´s) e Empresas de Pequeno Porte (EPP´s), optantes do 

“SIMPLES” não será obrigatória a apresentação do Balanço Patrimonial, conforme Art. 27 

da Lei complementar 123/2006 cc Art.3 do Decreto 8.538/2015; 

III. As empresas recém-constituídas deverão apresentar em substituição ao Balanço 

Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, nas 

mesmas condições formais exigidas acima (assinaturas, registro, etc.); 

IV. Todos os documentos citados deverão, ainda, conter as assinaturas do técnico em 

contabilidade ou contador, com o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade, e 

do(s) sócio(s), diretor(es), administrador(es) ou representante legal; 

V. Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as demonstrações contábeis, as 

informações prestadas à Secretaria da Receita Federal 

 

 

Considerando que esta errata não altera o objeto ou prazos que possam prejudicar a formação das 

propostas e o andamento do certame, ficam inalterados todos os demais termos e prazos do Edital. 

 

 

Petrópolis, 07 de março de 2023 

 
Diogo Tavares 
Presidente da Comissão de Seleção Pública 
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Log

07 mar 2023, 17:09:08 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número 2acfe891-f3f6-44b4-97d8-f18463266192. Data

limite para assinatura do documento: 06 de abril de 2023 (17:08). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

07 mar 2023, 17:09:09 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

diogo.tavares@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Diogo da Silva Tavares e CPF 139.441.047-65.

07 mar 2023, 17:09:48 Diogo da Silva Tavares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

diogo.tavares@facc10.org.br. CPF informado: 139.441.047-65. IP: 45.181.110.216. Componente

de assinatura versão 1.461.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 mar 2023, 17:09:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

2acfe891-f3f6-44b4-97d8-f18463266192.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2acfe891-f3f6-44b4-97d8-f18463266192, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 07 de março de 2023. Versão v1.20.0.

2acfe891-f3f6-44b4-97d8-f18463266192 Página 1 de 1 do Log


		2023-03-07T20:09:51+0000
	Signature




