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Bom dia.
Em atenção aos questionamentos apontados, temos o seguinte:
Em relação à alegação de que "não poderá estar abaixo de 0" tal informação não procede, vez que os índices deverão ser ≥ 1,0 (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo).
E em relação à alegação de que "as empresas que estiver com qualquer calculo abaixo de 1,00 poderá ser aceito o seu patrimônio liquido de 10% ao estimado fechado", informamos que entendimento e
patrimônio líquido da empresa, todavia, será exigido 10% DO VALOR GLOBAL ESTIMADO da Licitação.

12.3. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação do seguinte documento:
(*) De acordo com a Súmula do TCU de nº. 289, o seguinte: SÚMULA Nº 289. "A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liqu
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou luc
12.3.1. Prova de valor do Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor global estimado desta licitação, até à data de entrega dos Documentos de Habilitação e Prop
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já apresentado e entregue na forma da lei. “no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admi

OU

referentes ao período de existência da sociedade. ”;
12.3.2. A avaliação para todas as licitantes será apurada através de Demonstrativo do(s) Índice(s) de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), a seguir definido(s), calculados com 0
por contador habilitado. As fontes dos valores considerados deverão ser o Balanço Fiscal ou Patrimonial, conforme o caso. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário
Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, com as respectivas demonstrações de Conta de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias autentica
a) Liquidez Geral (LG): (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) LG= -------------------------------------------------- ≥ 1,0 (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
b) Liquidez Corrente (LC): (Ativo Circulante) LC = --------------------- ≥ 1,0 (Passivo Circulante)
Att.
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