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Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO – ESMPU Nº 01/2019
De:

Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU

Para:

Desiree do Nascimento Pereira

Data:

16/01/2019 18:24

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO – ESMPU Nº 01/2019

Prezada Desiree, boa tarde.
Informo que o entendimento abaixo exposto está correto, tendo em vista que a documentação a ser
apresentada possibilita se obter as informações que o edital exige.
Att.
Rodrigo Pina Medeiros
CPL/ESMPU
61 - 33135343
>>> Desiree do Nascimento Pereira <desiree@ost.com.br> 16/01/2019 16:11 >>>

ESCLARECIMENTO 1 – BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA
O edital, em sua página 10, exige o seguinte:
“b) comprovação de boa situação financeira com base no balanço patrimonial e demonstrações contáveis
referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um);”
De acordo com a interpretação da Lei 8.666, tal comprovação é solicitada, para analisar a qualificação
econômica financeira da empresa. O objetivo do Balanço Patrimonial é apresentar, de uma forma
ordenada e padronizada, a situação econômica e financeira da empresa licitante, para saber se a empresa
tem boa saúde financeira, ou, se não está em processo de falência. E, portanto, se possui condições de
executar o objeto do contrato.
Considerando que ainda não houve tempo hábil para o registro do Balanço Patrimonial e DRE de 2018
junto ao SPED, entendemos, que a empresa licitante poderá apresentar o Balanço Patrimonial e DRE de
2018, assinados e com reconhecimento da firma da Contadora responsável, como também assinado pela
responsável legal. Onde o mesmo irá comprovar os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um).
Nosso entendimento está correto?
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TRANSFORMANDO IDEIAS EM RESULTADOS
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