MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 04/2010
Srs. Licitantes:
A seguir são apresentadas a retificação inseridas no texto do
Edital, referente à Concorrência acima especificada, cuja abertura esta
marcada para 10.05.2010, às 17:00hs.
Esclarecemos que a retificação encontra-se em destaque com
texto em azul, tratando-se de aspecto redacional e adequação dos termos
editalícios, não trazendo impactos na elaboração da proposta, razão pela qual
foi mantida inalterada a data de abertura da licitação.
Quaisquer dúvidas contactar a CEL/DIPLAN/ICMBio, através dos
fones: (21) 2152.1100 ou no e-mail licitacao.parnaso@icmbio.gov.br
“6.1.9

A habilitação das licitantes, bem como sua boa situação
financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1,5 (ume
meio), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, apurados mediante
consulta on line ao SICAF ou pelos valores extraídos de seu balanço
patrimonial:
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
a) Caso algum índice do subitem anterior seja menor que 1,5 (um
e meio), a licitante deverá comprovar o capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação e o Balanço Patrimonial do último exercício social,
que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b) O balanço patrimonial deverá estar assinado por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
c) As empresas constituídas no exercício em curso deverão
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.
d) A licitante cadastrada e habilitada parcialmente no SICAF em
situação regular, ou seja, com as certidões e o balanço
patrimonial dentro do prazo de validade e com índices do balanço
(LG, SG e LC) iguais ou maiores que um e meio estará
dispensada de apresentar os documentos da alínea a.
e) No caso de consórcio, será admitido o somatório dos valores
de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação
nesta licitação, conforme o disposto no inciso III do art. 33 da Lei
nº 8.666/93, sendo que todas as empresas integrantes do
consórcio deverão apresentar índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que
1,5 (um e meio).
.
. Os licitantes interessados poderão também obter o texto compilado das
revisões editalícias que porventura tenham sido observadas (disponível no site
www.icmbio.gov.br/parnaso), especialmente quanto à minuta padrão do
contrato, no reajustamento de preços – que é inaplicável a algumas
concessões -, percentuais de multa e locais de realização da concessão.
Em, 14/04/2010
Maria Elisabete Fernandes
Membro da CEL

