EDITAL Nº 178 /2018, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018
RETIFICA O EDITAL Nº 173/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de
suas atribuições legais, torna público que o Edital nº 173/2018 do Pregão Presencial nº
57/2018 – Registro de Preços, fica alterado, nos seguintes termos:
1. O item 6.1.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
passa a ter a seguinte redação:
6.1.5.1 - balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº do
Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram
os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
6.1.5.1.1) Obs. Em relação à expressão “ja exigível” exposta no item “6.1.5.1”, tem-se que até o
dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício,
registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. Entre o dia 30 de
abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil
Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro
devidamente registrado no órgão competente e assinado pelo responsável técnico e diretor da
empresa, com a apresentação do Termo de abertura e Encerramento do Livro Diário 2. As
empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, se o
mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou do penúltimo exercício financeiro,
acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove eu a
empresa adota a ECD. Após o último dia útil de maio: todas as empresas deverão apresentar
balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado
para Receita Federal mediante SPED (Serviço Público de Escrituração Contábil Digital – ECD.
6.1.5.2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
6.1.5.3) para comprovação da boa situação financeira da empresa, o Licitante deverá apresentar
Planilha, através da qual serão apurados índices mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte
formula:
Índice de Liquidez Geral (LG)
Índice de Liquidez Corrente – (LC)
Índice de Solvência Geral – (SG)
LG = AC + RLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP
LC = AC Igual ou superior a 1,0
PC
SG = A REAL Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AC = Ativo Circulante.
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível a Longo Prazo
A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.
6.1.5.4) Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas
que apresentarem, pelo menos, dois dos três indicadores com resultados iguais ou superiores aos
limites estabelecidos.
2. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a
documentação e propostas fica transferida para as catorze horas do dia 22 de outubro
de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.
3. Todas as demais cláusulas e condições do Edital nº 173/2018, do Pregão
Presencial Nº 57/2018 – Registro de Preços e dos seus Anexos não referidos nesta
retificação ficam inalteradas.
Ivoti, 05 de outubro de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

