
 

 

 

Ata N º 001/2012 

Concorrência Pública N º 001/2012 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente 

de Licitação, constituída dos seguintes membros: CARLOS ABRAÃO GAIA - PRESIDENTE, - NELSON DE SOUZA 

– SECRETÁRIO E EDNA ZANETTE GIUSTI- MEMBRO, nomeados pelo Decreto Municipal nº 1411 de 05 de Julho de 

2011, reuniram-se as 09:29 horas, na Sede da Prefeitura Municipal, para deliberarem sobre o expediente recebido da 

Secretaria de Administração – Setor Gabinete do Secretário, no que se refere a alteração dos Índices de Liquidez 

referente a este Certame. O responsável alude que os Índices  expresso no Edital em seu item 7.3.1 – Comprovação 

da situação financeira do licitante, atestada por contador credenciado, que a empresa apresenta Índice de Liquidez 

Geral (ILG) e Índices de Liquidez Corrente (ILC) iguais ou superiores a 2,0 (dois) e Índice Geral de Endividamento 

(IGE) igual ou menor a 0,50 (cinqüenta ) estão superiores a praticados no mercado e conforme previsto no presente 

edital no item 7.5.4.3 – Esclarecimento adicionais poderão se solicitados por escrito, diretamente á CPL, ate 15 ( 

quinze) dias da data limite da entrega das Proposta, os quais serão fornecidos ate  10 ( dez) dias, contados do 

protocolo deste requerimento. A Comissão baseia-se tal decisão no Art. 21 § 4º da Lei 8.666/93 - “Qualquer 

modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas”. Após discussão a Comissão entendeu que por temos o prazo de 15 dias até a abertura do certame e que o 

aviso expressamente encaminhado aos interessados não será ponto necessário para extensão do prazo como estabelecido 

no referido artigo, não prejudicando assim a formulação da proposta dos interessados. Fica então definido que os 

Índices a constar no Item 7.3.1 do Edital n º 028/2012 serão de Índice de Liquidez Geral (ILG) e Índices de Liquidez 

Corrente (ILC) iguais ou superiores a 1,50 (hum virgula cinqüenta)) e Índice Geral de Endividamento (IGE) igual ou 

menor a 0,50 (cinqüenta ).  O presidente reforçou que será realizada devida publicação deste ato nos veículos oficiais, 

cumprindo assim o princípio da publicidade que é item indispensável para a transparência do processo em tela. Nada 

mais a ser discutido o presidente deu por encerrada a reunião às 10:18 h, e eu Nelson de Souza , Secretário da CPL, 

após lida e aprovada, assino a presente ata, bem como os demais participantes. 

 

 

CARLOS ABRAÃO GAIA 
- Presidente EDNA ZANETTE GIUSTI                                            NELSON DE SOUZA 

   MEMBRO                                                                         SECRETÁRIO 

 

ESCLARECIMENTO N º 001/2012 

Edital N º 028/2012 

Concorrência Pública N º 001/2012 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matupá, responsável pelo processo acima 

epigrafado, e tendo recebido correspondência em tempo hábil comunicando ajustes na Introdução item 7.3.1, vimos 

através deste esclarecer que passarão a ter as seguintes redações: 

 

“7.3- Documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 
 
“7.3.1 - Comprovação da situação financeira do licitante, atestada por contador credenciado, que a 
empresa apresenta Índice de Liquidez Geral (ILG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC),iguais  ou  superiores  
a  1,50  (hum virgula cinqüenta )  e  Índice  Geral  de  Endividamento  (IGE)  igual  ou menor a 0,50 (cinqüenta 
centésimos), calculados conforme formulas discriminadas a seguir: 
 
ILG= Ativo circulante +Realizável a Longo Prazo >= 1,50 
Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

ILC=   Ativo Circulante    >=  1,50 
Passivo Circulante 
 

IGE =Passivo Circulante + Exigível a longo prazo  <= 0,50 
Ativo Total” 
 

Nada mais a ser discutido o presidente deu por encerrada esta nota de Esclarecimento. 

 

 

Matupá, 24 de abril de 2012. 

CARLOS ABRAAO GAIA 

Presidente da CPL 

 


