
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

PODER EXECUTIVO CNPJ: 
05.193.115/0001-63 

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000. 

 

 

 
 
 

Retificação I. AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 

A Comissão   de   Licitação   do   Município   de   São   Domingos   do   Capim,   através   da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, torna Público a Retificação ao Edital do 

Pregão Presencial Nº 9/2017-00013 – PMSDC, que passa a ter a redação a seguir: 

 
 
 
 
 
 

Onde se lê: 
 
 
 
 

60.5 - A licitante deverá comprovar que possui capital social ou patrimônio líquido mínimo 

correspondente  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  de  item  ofertados  a  que  estiver concorrendo  a 

licitante sob  pena de inabilitação,  o qual poderá ser  comprovado  por  meio  de Certidão Simplificada 

emitida pela Junta Comercial ou por ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

60.6 - .Certidão negativa de falência ou concordata, Recuperação Judicial ou extra Judicial expedida   

pelo Distribuidor Judicial da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data 

de abertura das Propostas deste Edital, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
 
 
 

Leia-se: 
 

 
60.5. 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, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 

DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela  Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador 

que o venha substituir. 

 

   a.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE+  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

          PASSIVO CIRCULANTE+  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

SG =                        ATIVO TOTAL                                     . 

          PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

LC =    ATIVO CIRCULANTE 

         PASSIVO CIRCULANTE 
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a.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

 

    a.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Pregoeira e a Equipe de Apoio 

reservam-se o direito de efetuar os cálculos; 

 

    a.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

assim apresentados: 

 

 1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

  - por fotocópia registrado e arquivado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

  - publicados em Diário Oficial; 

 

  - publicados em jornal de grande circulação; 

 

 2) sociedades limitada (LTDA): 

 

  - fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou protocolizadas 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

 3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123/2006 - Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 

  - fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou protocolizadas 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

 4) sociedade criada no exercício em curso: 

 

  - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou protocolizados na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante; 

 

 5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e acompanhados do Termo 

de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados ou protocolizados na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante. 

 

 60.6. Certidão negativa de falência ou concordata, Recuperação Judicial ou extra Judicial expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das 

Propostas deste Edital, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
 
 
 

São Domingos do Capim, 20 de abril de 2017. 
 

 
 
 
 

Amanda Cristina Rocha Sotero 

Pregoeira 
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