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RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO 
 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, com sede na Praça Nossa Senhora do Líbano, 
nº 30, 2º andar, Centro, João Neiva-ES, CEP: 29.680-000, por intermédio de seu Pregoeiro 
e equipe de apoio, designados pela Portaria CMJN nº 228/2017, de acordo com a Lei nº 
10.520/2002 e a Lei nº 8.666/1993 consolidada, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do 
Edital do Pregão Presencial nº 001/2017 com reabertura do prazo de licitação, ficando 
alteradas as redações dos itens abaixo. 
 

I – ERRATA DO ITEM IX – DA DOCUMENTAÇÃO – 9.1 - O ENVELOPE Nº 002 – 
HABILITAÇÃO – 9.1.3 – Qualificação Econômica e Financeira – 9.1.3.3 – Do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser extraídos os valores, de modo a se 
apresentar os Índices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento 
Geral (IEG), destacando ainda o Capital Social integralizado e o Patrimônio Líquido, 
devidamente assinados pelo seu titular e responsável técnico contábil; a) comprovação da 
boa situação financeira da empresa será verificada utilizando-se os cálculos demonstrativos 
dos índices contábeis seguintes, apresentados: 

 

ONDE SE LÊ: a.1) o Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1,50 (um 
virgula cinquenta), calculados pela fórmula: ILG = (AC+ RLP) / (PC + 
ELP); 

 

LEIA-SE: a.1) o Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que  1,00 (um), 
calculados pela fórmula: ILG = (AC+ RLP) / (PC + ELP); 

 

 

ONDE SE LÊ: a.2) o Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1,50 
(um virgula cinquenta),calculados pela fórmula: ILC = AC / PC; 

 

LEIA-SE: a.2) o Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1,00 
(um), calculados pela fórmula: ILC = AC / PC; 

 

 
II – Tendo em vista que as alterações ora mencionadas poderão aumentar a competitividade 
do certame, ensejando a participação de licitantes que porventura não formularam proposta 
em razão das condições de contratação anteriormente fixadas, comunicamos que: 

a) a SESSÃO PÚBLICA fica remarcada para o dia 10 DE JULHO DE 2017, às 14 
HORAS, na sala de reuniões do prédio sede da Câmara Municipal de João Neiva,  

b) a apresentação do sistema à Comissão Especial de Avaliação pela empresa 
declarada preliminarmente vencedora fica remarcada para o dia 12/07/2017, a partir 
das 12 horas, na Sede da Câmara Municipal de João Neiva. 
 

III - As demais condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2017 ficam 
inalteradas.  
 

João Neiva-ES, 26 de junho de 2017. 
 

 
Carla Caniçali Suce 

Pregoeiro 
 

Equipe de Apoio: 
 
Tânia Maria Laporti Pinto  
 

Jurandir Matos do Nascimento  


