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ERRATA DE EDITAL

RDC N.º 007/2016 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0262376//2016/SECID
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO
DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, COMUNICA que fica
alterado o EDITAL do processo licitatório em epígrafe, nos seguintes termos:
I.

A alínea “C” do subitem 10.1.3.1 passa a ser lido da seguinte forma:
c) Comprovação de Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) A disponibilidade
financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e
deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela SECID para os
serviços objeto da presente licitação, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será
calculada pela seguinte fórmula:

Onde:
Capacidade Financeira Anual CFA = N (AC + RLP + IT – PC – ELP –IF)
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida
N = Prazo em meses estipulado para execução dos serviços objeto deste edital
VA = Somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a
partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da
proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para l1 o índice
do mês da data base da licitação e para l0 o índice correspondente ao mês da data da
proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n”
meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em
andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação.
Os dados contratuais relevantes serão obtidos no anexo – RELAÇÃO DOS CONTRATOS
DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR.
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a longo prazo
IT = Imobilidade Total
IF = Imobilizado Financeiro
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PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a longo prazo
c.1) A comprovação de DFL deverá ser apresentada, obrigatoriamente, com as
assinaturas do contador e do representante legal da empresa, assim como deverá
conter suas laudas rubricadas por estes. Todas as informações constantes do
Balanço Patrimonial que serão utilizadas como subsídios para calcular o DFL é de
exclusiva responsabilidade da empresa, a omissão de qualquer dado resultará na
inabilitação da empresa licitante.

A licitante que apresentar resultado do ILG e/ou ILC menor do que o
exigido, quando de sua habilitação poderá comprovar sua qualificação econômica
financeira em substituição ao ILG e/ou ILC, considerado os riscos para a Administração,
através de Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da
proposta através de índices oficiais;

Os índices contábeis apurados na análise do balanço patrimonial deverão
ser informado pela licitante, conforme as fórmulas acima indicadas, expressando os
valores em Reais dos grupos de contas envolvidos. Caso o memorial não seja
apresentado, a Comissão reserva-se no direito de efetuar os cálculos.

Os Balanços das Sociedades por Ações deverão ser apresentados com Ata
de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial. As
demais Sociedades deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo
representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado
dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que se ache o Balanço
transcrito, devidamente registrados na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço
foi arquivado.

Ocorrendo alteração do Capital Social após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação que comprove essa alteração,
devidamente registrada na Junta Comercial.

São Luís, 09 de janeiro de 2017

JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO
Presidente CSL
SECID

