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COMUNICADO 

  

REF., 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 
ABERTURA / DATA: 04/05/2017    HORÁRIO: 14h00m 

 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção, tais 
como: ferramentas diversas, ferragens, cimento, areia, arenito, cal, tijolos, madeiras e outros 
 
 
Senhores licitantes,  
 
Fica dispensado para as MEI, ME e EPP os documentos da letra “b” e “c” DOS 
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA, a seguir: 
 

b) Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício do último exercício social 
do proponente, em que sejam nomeados os valores do Ativo Circulante (AC), do Realizável 
Em Longo Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC), do Exigível Em Longo Prazo (ELP) e do 
Patrimônio Líquido (PL). O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e 
encerramento do Livro Diário, devidamente assinados e registrados na Junta Comercial ou 
órgão equivalente ou comprovante da entrega da ECD-Escrituração Contábil Digital. 
 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa, por meio de documento que 
demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 1 (um) para Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e menores que 1 para Endividamento (E) 
resultante da aplicação das seguintes fórmulas:  
 

LIQUIDEZ GERAL 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante  
 
SOLVENCIA GERAL 
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Circulante 
 
LIQUIDEZ CORRENTE 
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 
 
ENDIVIDAMENTO 
E= (Passivo circulante + Exigível longo prazo) / (Ativo circulante + Realizável longo prazo 
+ Ativo Permanente). 

 

Porém continua obrigatório os demais documentos inclusive o da letra “d” do mesmo 
item a seguir: 

 
d) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do último exercício social, transcritos no 
Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo 
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empresário, conforme dispõe a Resolução CFC nº 1.115 de 14 de dezembro de 2007, 
juntamente com a NBC T 2, item 2.1.4. O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de 
abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente assinados e registrados na Junta 
Comercial ou órgão equivalente; 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas, INCLUSIVE A DATA DE ABERTURA. 
 
ABERTURA DIA 04/05/2017  HORÁRIO: 14H01M. 
 
Guarapuava, 03 de maio de 2017. 
 

 
(a) Paulo Cezar Tracz 

Pregoeiro 

 

 


