
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO – ERRATA 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0159/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
PROCESSO N.º: 00436.11.07.611.2018 
 

OBJETO: Registro de Preço para contratação de Empresa especializada no fornecimento de 
alimentação devidamente preparada, acondicionada, incluindo transporte e entrega, para os 
usuários atendidos nos CAPS orla, CAPS infanto-juvenil, CAPS Álcool e Outras Drogas, CAPS 
Sede, UPA Arembepe e UPA Pediátrica localizados na sede e na orla do município de Camaçari. 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 
referência, informamos; 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
Solicitamos esclarecimentos abaixo, referente ao edital do Pregão Eletrônico 159/2018.  
11.2.4 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. 

 

b) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor global do lote, comprovado 

através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4 deste edital, correspondente 

ao (s) lote(s) que irá concorrer, de acordo com os lotes e valores descritos abaixo: 

 

O sub item 9.2.4 do edital não se refere ao Balanço Patrimonial e ao Patrimônio Líquido. 

 

1) Pergunta: Qual forma devemos considerar o balanço e Patrimônio Líquido? 

 
RESPOSTA: 
Informamos que houve equívoco na digitação do subitem 11.2.4 alínea "b", dessa forma 
corrigimos a redação conforme abaixo; 
 
ONDE - SE LÊ: 
 

b) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor global do lote, 
comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4 deste 
edital, correspondente ao (s) lote(s) que irá concorrer, de acordo com os lotes e valores 
descritos abaixo: 



 
 

ESTADO DA BAHIA
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LEIA - SE: 

 
b) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor global do lote, 

comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 11.2.4 deste 
edital, correspondente ao (s) lote(s) que irá concorrer, de acordo com os lotes e valores 
descritos abaixo: 

 
2 - Pergunta: O Patrimônio Líquido poderá ser atualizado na forma da Lei, como preceitua a Lei 

8666/93? 

 
RESPOSTA: 
 
Sim, em conformidade com a legislação em vigor. 
 
 
Em, 30/08/2018 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da COMPEL 


