
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 009/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00223.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de toldos para 
serem utilizados em eventos de diversos tipos no município realizados pela Administração Municipal 
de Camaçari, incluindo o evento CAMAFORRÓ. 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

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 
 

a) 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 três meses da data de apresentação da proposta, vedada a substituição 
por balancetes e balanços provisórios. 

 
a.1) As licitantes que iniciaram sua atividades no presente exercício deverão apresentar, também 

o Balanço de Abertura, na forma da Lei. 
 
a.2) 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.3) 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.4) As Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das 

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

 
a.5) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, deverão estar assinadas por contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, e acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional – CRP. 

 
b) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor global estimado do LOTE ÚNICO de 
 R$1.771.617,50 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E UM  MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE 
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma do 
subitem 9.2.4.1 deste edital. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
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 à 
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  

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

da pessoa jurídica. 
 

Em 11/05/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira da COMPEL 


