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RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PAL Nº 164/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
EMPREITADA INTEGRAL

O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, através de seu Pregoeiro, tendo em vista não haver
interessados na 1ª chamada, torna público extrato de 2ª chamada e RETIFICAÇÃO do edital para
suprirmir os itens 12.3.9, 12.3.9.1, 12.3.9.2 e 12.3.9.3, conforme abaixo:

12.3- REGULARIDADE FISCAL E ECONÔMICO FINANCEIRA (art.29 da lei 8.666/93).
(...)
12.3.9 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento, devidamente
assinado por profissional responsável e que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
12.3.9.1 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será avaliada através da utilização
dos seguintes índices contábeis: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de
Endividamento Geral (GEG), de conformidade com o disposto no § 5°, do art. 31, da Lei 8.666/93.
LG = Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo
LC = Ativo Circulante Passivo Circulante
GEG = Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo
Ativo Total
12.3.9.2 - Os dados financeiros serão extraídos do balanço de que trata a alínea “c”, acima, e
deverão demonstrar:
Liquidez Geral, igual ou maior que 1,0 (um); Liquidez Corrente, igual ou maior que 1,0 (um);
Grau de Endividamento Geral, igual ou menor que 0,50 (zero vírgula cinquenta).
12.3.9.3 - As empresas Licitantes deverão apresentar memorial de cálculo dos índices utilizados com
as assinaturas do representante legal e do contador responsável, com indicação do CRC.
A licitação será do tipo empreitada integral por menor preço global.
Fica marcada sessão do pregão para 14/11/2019, às 09 horas.
As demais condições do edital permanecem inalteradas.

Marcelino Felipini Silva
Pregoeiro

