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ADENDO AO EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 40/2020
Processo Nº Nº HMMG. 2020.00000744-31
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores e
ambulâncias com motoristas, conforme especificações estabelecidas no presente Edital e seus
anexos.
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio da
Senhora Pregoeira, em virtude em virtude de revisão do conteúdo, comunica aos interessados que
procedeu a alteração no Edital da licitação em epigrafe nos seguintes termos:
Onde se lê:
4.1.3.3. Comprovação de patrimônio líquido por meio de Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis do último exercício social assinado por bacharel ou técnico em Ciências Contábil,
devidamente habilitado, constando nome completo e registro profissional sendo vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
4.1.3.3.1. No caso de Empresa constituída há menos de 01 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
4.1.3.3.2. As sociedades por ações deverão apresentar as
demonstrações contábeis publicadas, de acordo com a legislação
pertinente;

Leia-se:
4.1.3.3. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social
exigível, assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados,
constando nome completo e registro profissional, que comprovem a boa situação financeira
da pessoa jurídica, vedada a sua substituição por balancetes ou Balanços Provisórios.
4.1.3.3.1 - No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do
Tipo S. A), o Balanço e demonstrações contábeis deverão ser apresentados por
publicação no Diário Oficial do Estado ou cópia dos referidos documentos
devidamente registrados na Junta Comercial.
4.1.3.3.2 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda
que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial
assinado por bacharel ou técnico em ciências Contábeis, legalmente habilitado,
constando nome completo e registro profissional, referente ao último exercício
social exigível.
4.1.3.3.3 - As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício
social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura.
4.1.3.3.4 -A boa situação financeira será comprovada se a participante demonstrar
que possui Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou acima de 1,00 (um com
duas casas decimais), Índice de Liquidez Geral (ILG) preferencialmente igual ou
acima de 1,00 (um com duas casas decimais) e Índice de Solvência Geral (ISG)
igual ou acima de 1,00 (um com duas casas decimais).
4.1.3.3.5 - O balanço será analisado por um profissional qualificado indicado pelo
Departamento Financeiro da Rede Mário Gatti.
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Caso a licitante apresente o ILG abaixo da unidade menor que 1,00 (um com duas casas
decimais), o ISG deverá ser compensado no mínimo proporcionalmente através da seguinte
expressão matemática:
1 – (ILGabaixo da unidade – 1)
As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste subitem:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) – indica quanto a empresa possui em recursos
disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de suas
dívidas de curto prazo.
ILC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) – indica quanto a empresa possui em disponibilidades,
bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações,
com vencimento neste mesmo período.
ILG =

Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) – indica quanto à empresa dispõe em Ativos (totais)
para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os
permanentes.
ISG =

ATIVO TOTAL
Passivo Circ. + Exigível em Longo Prazo

Tendo em vista que a nova redação não altera a formulação das propostas.
Fica mantida a data da disputa 20/07/2020.

Campinas, 16 de julho de 2020.

______________________________
Elisangela Rodrigues de Oliveira
Pregoeira da Rede Mário Gatti

