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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 18/0004-CC 

 
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia especializada em restauração e reabilitação de Edificação 

Histórica visando a ampliação do Centro Cultural Sesc Boulevard, com área de 900 m², de responsabilidade do 

Sesc – Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Estado do Pará, tudo conforme projetos, 
especificações técnicas e planilhas constantes neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 

ADENDO Nº I - ERRATA  

Belém, 12 de Março de 2018.  

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes apresentamos a retificação a seguir. 

 

Do subitem 6.7.3 e 6.7.4 do Edital: 

 

Onde se lê: 

6.7.3. O prazo de resgate da caução pela empresa vencedora no certame está vinculado ao Termo de 
Recebimento Definitivo da obra, ou seja, após o término do contrato e ateste do gestor e fiscal de que a obra 

foi executada fielmente com todas as especificações do objeto solicitadas (de acordo com o Projeto Básico e 

anexos). 
 

6.7.4. Após o encerramento do contrato, o saque do saldo do depósito da caução poderá ser feito pela 
contratada, mediante a apresentação do Recibo de Caução ao Sesc/PA, devidamente autorizado pela 

contratante com o preenchimento dos campos próprios. 
 

Leia-se:  

6.7.3. A garantia da proposta será devolvida e para o licitante vencedor será devolvida quando da assinatura 
do contrato. 

6.7.4. O saque do saldo do depósito da caução poderá ser feito pela contratada, mediante a apresentação do 
Recibo de Caução ao Sesc/PA, devidamente autorizado pelo Sesc Pará. 

 

Do subitem 9.1.6.1.3 do Edital: 

 

Onde se lê: 

9.1.6.1.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada com base na obtenção dos seguintes índices 

contábeis sendo maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos 

de seu balanço patrimonial: 

 

         1 – Liquidez corrente – LC:     AC – DA (resultado = ou maior que 1) 
PC 

 

2 – Liquidez Geral – LG:     AC – DA + ANC (resultado = ou maior que 1) 
PC + PNC 
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3. Onde: AC – Ativo Circulante; DA – Despesas Antecipadas de Curto Prazo; ANC – Ativo Não Circulante; PC – 
Passivo Circulante; PNC – Passivo não Circulante. 

 

Leia-se:  

9.1.6.1.3. A aceitável situação financeira do licitante, será comprovada com base na obtenção dos seguintes 

índices contábeis: a. Demonstrativo, contendo o cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC), Índice de 
Liquidez Geral (ILG) e Índice de Endividamento (IE), calculados a partir do Balanço Patrimonial apresentado, 

de acordo com as fórmulas abaixo. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem quaisquer índices (ILC e 
ILG) inferiores a 1,00 e o Índice de Endividamento (IE) superior a 0,70. 

 
ILC – Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante = ......(extenso)  
                                                                Passivo Circulante 

 
ILG – Índice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo =.......(extenso)  

                                                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 
IE – Índice de Endividamento = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo =.......(extenso)  

                                                                                      Ativo Total  
 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir no prazo previsto no edital. 
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