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AVISO DE RETIFICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 

 
PROCESSO Nº 23125.013582/2019-00: Contratação de pessoa jurídica para a 
Prestação de Serviços especializados de Vigilância Patrimonial Armada 12x36, 
Informamos que o item 8.8. Qualificação Econômico-Financeira, do Edital, sofreu 
alterações, o qual passou a constar com a seguinte redação: 
 
8.8. Qualificação Econômico-Financeira:  

8.8.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante; 

8.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 

8.8.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 
8.8.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 

do item pertinente. 
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8.8.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda 

complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio 

de:  

8.8.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou 

Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% 

(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor final da 

proposta após a fase de lances, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;  

 
 
 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior 
Pregoeiro/UNIFAP 
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