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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO: PESG042/21 – ERRATA Nº 1 
 

O Pregoeiro da ES GÁS, com o intuito de obter maior competitividade no certame, 
vem por meio desta informar a alteração do Edital PESG042/21 publicado no site 
“www.licitacoes-e.com.br”, especificamente nos Itens 9.2.3.2, 9.2.3.4. e 9.2.3.4.1 
do EDITAL, passando a redação destes a tornar-se vigente, conforme descrito 
abaixo: 

“9.2.3.2. A LICITANTE deverá comprovar o patrimônio líquido, antes ou 
na data e hora do registro da sua proposta, conforme item 5.5 deste 
Edital, o qual deverá ser igual ou superior a R$ 240.000,00. 

9.2.3.4. A comprovação da boa situação financeira do LICITANTE será 
baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como 
Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 
Passivo Circulante) de no mínimo R$ 270.000,00, índices calculados 
com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao 
da licitação e resultantes da aplicação das fórmulas abaixo: 

 
 
                         LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                           Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
                         
                        LC = Ativo Circulante___ 

  Passivo Circulante 
 
 

SG = Ativo Total______________________________  
     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante 
 
                                        

9.2.3.4.1. Caso o LICITANTE apresente Índices de Liquidez Geral (LG) 
ou Liquidez Corrente (LC) igual ou inferior a 1 (um), este deverá 
comprovar o patrimônio líquido igual ou superior a R$ 320.000,00 antes 
ou na data e hora do registro da sua proposta, desta forma este 
montante substituirá o valor previsto no item 9.2.3.2 deste Edital.". 
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Cumpre esclarecer que esta alteração não influenciará na elaboração do 
orçamento, diante disso as datas de fim do acolhimento das propostas, da 
abertura das propostas e da disputa em sessão pública serão mantidas. 

 
Vitória - ES, 24 de março de 2022. 

Atenciosamente, 

 
Geraldo de Miranda Nunes Filho 
 Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


