
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
PREGÃO Nº 077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 

Pergunta 1:   
  

Ainda não foi liberado o valor estimado por lote no portal de compras. Preciso dele. 
 

Resposta 1: 
 

LOTE 01: VALOR UNITARIO R$ 4.946,67; VALOR TOTAL R$ 1.291.080,87 
 
LOTE 02: VALOR UNITARIO R$ 4.146,33, VALOR TOTAL R$ 2.035.848,03 
 
LOTE 03: VALOR UNITARIO R$ 3.956,67; VALOR TOTAL R$ 2.947.719,15 
 
LOTE 04: VALOR UNITARIO R$ 3.303,33; VALOR TOTAL R$ 1.106.615,55 
 
LOTE 05: VALOR UNITARIO R$ 3.100,00; VALOR TOTAL R$ 1.295.800,00 
 
VALOR GLOBAL R$ 8.677.063,60 
 
Pergunta 2: 
 
Quando se solicita no item 9.2.4 que exige a Qualificação Econômico-Financeira, aparece no edital dois itens com a mesma 
nomenclatura. 
 
No meu entendimento, eu posso escolher um dos dois para apresentar como comprovação de Qualificação Econômico-
financeira na documentação de habilitação. Estou certo? (...) 
  
Resposta 2: 
 
Não, são 02 (duas) exigências para serem apresentadas, uma não se confunde com a outra, por se tratar de documentos 
distintos, trata-se de erro informal, segue a retificação abaixo: 
 
Onde-se lê: 
 

9.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.2.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de Abertura e 
Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial 
da sede da licitante, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, 
podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios. O Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e acompanhado da Certidão 
de Regularidade Profissional - CRP. 

 
a) As licitantes que iniciaram sua atividades no presente exercício deverão apresentar, também o Balanço de 

Abertura, na forma da Lei. 
 

a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 
6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia 
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, de: 

 
1. Balanço patrimonial; 
2. Demonstração do resultado do exercício; 
3. Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5. Notas explicativas do balanço.  

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



a.2) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 
a.3) As Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) e alteração posterior, através de fotocópia (do 
balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante. 

 
b) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor do global estimado de R$ 8.677.063,60 (oito 

milhões, seiscentos e setenta e sete mil, sessenta e três reais e sessenta centavos),  comprovado 
através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 deste edital.  

 
c) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas fórmulas 
abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente 
assinado por Contador ou Contabilista habilitado na forma da Lei. Se necessária a atualização do balanço, deverá se 
apresentado juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente: 

 
c.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC + RLP  

ILG = -------------------- > 1,00 (maior igual a um vírgula zero) 
                                                    PC + ELP 

 
c.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC  

ILC = -------- > 1,00 (maior igual a um vírgula zero) 
                                                    PC 

 
c.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 

 
                                                      PC + ELP  

GEG = ------------------ < 0,50 (menor igual à zero vírgula cinquenta) 
                                                            AT 
 

LEGENDA 
ILG = Índice de liquidez Geral RLP = Realizável em Longo Prazo 
ILC = Índice de liquidez Corrente ELP =  Exigível em Longo Prazo 
GEG = Grau de Endividamento PC = Passivo Circulante 
AT = Ativo Total  
 

 
9.2.4. Qualificação Econômico-Financeira 

 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 
 
Leia-se: 
 

9.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.2.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de Abertura e 
Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial 
da sede da licitante, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, 
podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios. O Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e acompanhado da Certidão 
de Regularidade Profissional - CRP. 

 
a) As licitantes que iniciaram sua atividades no presente exercício deverão apresentar, também o Balanço de 

Abertura, na forma da Lei. 
 



a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 
6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia 
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, de: 

 
 

1. Balanço patrimonial; 
2. Demonstração do resultado do exercício; 
3. Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5. Notas explicativas do balanço.  

 
a.2) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de fotocópia do livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 
a.3) As Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) e alteração posterior, através de fotocópia (do 
balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante. 

 
b) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor do global estimado de R$ 8.677.063,60 (oito 

milhões, seiscentos e setenta e sete mil, sessenta e três reais e sessenta centavos),  comprovado 
através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 deste edital.  

 
 

c) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas fórmulas 
abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente 
assinado por Contador ou Contabilista habilitado na forma da Lei. Se necessária a atualização do balanço, deverá se 
apresentado juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente: 

 
c.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC + RLP  

ILG = -------------------- > 1,00 (maior igual a um vírgula zero) 
                                                    PC + ELP 

 
c.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC  

ILC = -------- > 1,00 (maior igual a um vírgula zero) 
                                                    PC 

 
c.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 

 
                                                      PC + ELP  

GEG = ------------------ < 0,50 (menor igual à zero vírgula cinquenta) 
                                                            AT 
 

LEGENDA 
ILG = Índice de liquidez Geral RLP = Realizável em Longo Prazo 
ILC = Índice de liquidez Corrente ELP =  Exigível em Longo Prazo 
GEG = Grau de Endividamento PC = Passivo Circulante 
AT = Ativo Total  
 

 
9.2.4.2  Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pergunta 03: 
 
(...) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão apresentar, apenas o Balanço de Abertura, na 
forma da Lei conforme item (a). Estou certa? (...) 
 
Resposta  03: 
 
Sim, se as atividades iniciarem no ano vigente. 
 
Pergunta 04: 
 

         Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor do global estimado de R$ 8.677.063,60 (oito milhões, seiscentos e sete nta e 
sete mil, sessenta e três reais e sessenta centavos ), comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 
deste edital.  
 
Esse valor refere-se a soma de todos os lotes. Estou certa? 
 
(...) além disso o valor global destinado ao edital não qualifica, ele elimina, pois os licitantes não tem o interesse em 
participar de todos os lotes. (...)  
 
Resposta 04: 
 
Sim, valor global estimado engloba todos os lotes, os mesmos são independentes entre si, não há o que se falar na 
obrigatoriedade de participar efetivamente de todos os lotes. 
 
 
  
 
Em 03/10/2017. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Christian Moraes Pinheiro  
Pregoeira da COMPEL 


