
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2021

EDITAL SEI Nº00106014012021 - SAP.UPR

 
Objeto: Aquisição de placas de ardósia para os cemitérios públicos municipais de Joinville.
 
ESCLARECIMENTO 1:
Recebido em 07 de outubro de 2021 às 10:33 horas.
 
Questionamento: "Fiquei em dúvida quanto ao item h.5 que diz respeito ao balanço do último
exercício social, pois o balanço referente ao ano base 2020 encerrado em 31/12/2020 foi registrado na
jucesc em 26/05/2021, portanto entendo que seria esse o balanço que preciso apresentar, correto?
Também gostaria de um esclarecimento de como deve ser feita a apresentação do item i que trata dos
índices de liquidez. Apenas apresento em papel a 4 as fórmulas com os valores e seu resultado, ou existe
algum modelo especifico para isso?"
 
Resposta: Inicialmente, destaca-se que, o Balanço Patrimonial deve ser apresentado nos termos do subitem
10.6, alínea "h" do edital. Quanto a redação disciplinada no subitem 10.6, alínea "h.5", considerando a data de
abertura deste processo licitatório, prevista para 21/10/2021, o Balanço Patrimonial do último exercício social,
já exigível, deverá ser apresentado referente ao exercício de 2020. No tocante a avaliação da situação
financeira da empresa, conforme disposto no subitem 10.6, alínea "i" do edital, o cálculo dos índices
poderá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.
 
 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria nº277/2021
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2021, às 15:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010694760 e o código CRC 2C057732.
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