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Retificação do Edital do Pregão Presencial n°037/2019 
 

 A Comissão Permanente de Licitação torna se público a Retificação da matéria do Edital do Pregão 
Presencial n°037/2019, cujo objeto é contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Telefonia 
Móvel Pessoal com fornecimento de Acessos Móveis, com pacotes de dados de 5 GB com tecnologia mínima 
de quarta geração (4G), de acordo com as descrições e especificações no TERMO DE REFERÊNCIA – 
(ANEXO I), a presente retificação não afetará a data de realização que será realizado no dia 05 de Setembro de 
2019 às 09h00min. A presente retificação estará disponibilizada no Site www.demae.go.gov.br. 
 
 
Exclui - se: 
 

c)  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já 
exigíveis, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente (com firma reconhecida 
em Cartório e Declaração de Habilitação Profissional – DHP), contendo Termo de Abertura, Encerramento e Registro no órgão 
competente, extraídos do livro Diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices 
oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e 
Balanços provisórios. 
 d) As Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei, 
apresentarão cópias da publicação de: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, incluída a Demonstração dos Lucros 
ou Prejuízos Acumulados; e Notas Explicativas do Balanço, além de cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária de aprovação. 

e) Nomeados, pelos licitantes, os valores do Ativo Circulante, do Realizável a Longo Prazo, do  Passivo Circulante, 

do Exigível a Longo Prazo e do Patrimônio Líquido, a comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 01 (um), 

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo SG = Ativo Total / 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

 

Onde se lê: 
 

25.1.  DO CONTRATADO: 

 

25.1.1. Após a homologação pelo Gestor Responsável o licitante será convocado a comparecer para 
assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal. 

 

Leia –se: 
 

25.1.  DO CONTRATADO: 

 

25.1.1. Após a homologação pelo Gestor Responsável o licitante será convocado a comparecer para 
assinatura do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da convocação formal. 

 

  

 
   Caldas Novas, Goiás, aos 30 dias do mês de Agosto de 2019. 
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