
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PREGAO ELETRONICO Nº 058/2019

Para : Vinicius Marcelino - Leo Geradores
<comercial@leogeradores.com.br>

De : Vinicius Marcelino - Leo Geradores
<comercial@leogeradores.com.br>

Assunto : ENC: PREGAO ELETRONICO Nº 058/2019

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: PREGAO ELETRONICO Nº 058/2019

sex, 29 de nov de 2019 10:54
1 anexo

Bom dia!

Em resposta aos questionamentos informo que seu entendimento está correto.
Seguindo determinação da área requisitante dos serviços bem como da Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral é esse o entendimento.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Vinicius Marcelino - Leo Geradores" <comercial@leogeradores.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "leonardo laurencio" <leonardo.laurencio@leogeradores.com.br>, "wilson martins"
<wilson.martins@leogeradores.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 26 de novembro de 2019 9:49:44
Assunto: ENC: PREGAO ELETRONICO  Nº 058/2019

Em se tratando do edital do Pregão Eletrônico Nº 058/2019, tenho algumas duvidas e gostaria
entender melhor, segue abaixo os questionamentos:
 
Com relação a documentação relativa à qualificação técnica no iten 49.3 letras B), C), D), E) e F)
serão somente apresentados na data da contratação?
 
Pergunto para a licitante participar  e comprovar  qualificação técnica no ato da habilitação será
somente necessário atender ao item 49.3. letra A) e H) ?
 
Nos colocamos sempre à disposição,
 

 

ter, 26 de nov de 2019 09:49
1 anexo



Para : rjayme@tjgo.jus.br
Cc : leonardo laurencio

<leonardo.laurencio@leogeradores.com.br>, wilson
martins <wilson.martins@leogeradores.com.br>

Em se tratando do edital do Pregão Eletrônico Nº 058/2019, tenho algumas duvidas e gostaria
entender melhor, segue abaixo os questionamentos:
 
Com relação a documentação relativa à qualificação técnica no iten 49.3 letras B), C), D), E) e F)
serão somente apresentados na data da contratação?
 
Pergunto para a licitante participar  e comprovar  qualificação técnica no ato da habilitação será
somente necessário atender ao item 49.3. letra A) e H) ?
 
Nos colocamos sempre à disposição,
 

 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Dúvida sobre pregão n 058/2019 - Relativa a entrega

de documentação
Para : Almeida e Campos Contabilidade

<contato@almeidaecampos.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Dúvida sobre pregão n 058/2019 - Relativa a entrega de documentação

seg, 02 de dez de 2019 17:26

Srª Alessandra,

Se a empresa não é legalmente constituída não pode participar de um certame licitatório.

Somente serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial;
b) publicados em jornal;
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
d) por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Almeida e Campos Contabilidade" <contato@almeidaecampos.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 11:21:48
Assunto: Dúvida sobre pregão n 058/2019 - Relativa a entrega de documentação

Bom dia senhor.

Gostaria de esclarecer uma situação que ocorre com um possível concorrente.

Refere-se ao item: 
49.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; c)
A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte: Índices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) a iguais ou superiores a 1; Capital Circulante
Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez
por cento) do valor estimado para a contratação;



De : Almeida e Campos Contabilidade
<contato@almeidaecampos.com.br>

Assunto : Dúvida sobre pregão n 058/2019 - Relativa a entrega de
documentação

Para : rjayme@tjgo.jus.br

No caso, a empresa já era constituída antes de 2019, porém nunca teve contabilidade. Em
01/01/2019 foi feito o balanço de abertura para prosseguir a movimentação contábil.
Porém no edital, no item 49.4.1, diz que só serão aceitas as demonstrações contábeis oficiais,
autenticadas na Junta Comercial.
E ainda pelo item 49.4.3. diz que "As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão
apresentar o balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado."

Minha dúvida é: no meu caso, a empresa não foi aberta no presente exercício civil,
mas a única demonstração contábil é a de abertura em 01/01/2019 e por isso, ainda
não é oficialmente registrada. É válido nesse caso apresentar o balanço de abertura,
acompanhado dos índices econômicos financeiros, assinados pelo contador e
representante da empresa?

Fico no aguardo.
Obrigada.

Alessandra Ferreira
(62) 3218-1907
Assessoria Contábil e Gestão Empresarial
 www.almeidaecampos.com.br

qua, 27 de nov de 2019 11:21

Bom dia senhor.

Gostaria de esclarecer uma situação que ocorre com um possível concorrente.

Refere-se ao item: 
49.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; c) A boa
situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte: Índices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) a iguais ou
superiores a 1; Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação;

No caso, a empresa já era constituída antes de 2019, porém nunca teve



contabilidade. Em 01/01/2019 foi feito o balanço de abertura para prosseguir a
movimentação contábil.
Porém no edital, no item 49.4.1, diz que só serão aceitas as demonstrações
contábeis oficiais, autenticadas na Junta Comercial.
E ainda pelo item 49.4.3. diz que "As empresas constituídas no presente
exercício civil, deverão apresentar o balanço de abertura ou o último balanço
patrimonial levantado."

Minha dúvida é: no meu caso, a empresa não foi aberta no presente exercício civil,
mas a única demonstração contábil é a de abertura em 01/01/2019 e por isso, ainda
não é oficialmente registrada. É válido nesse caso apresentar o balanço de abertura,
acompanhado dos índices econômicos financeiros, assinados pelo contador e
representante da empresa?

Fico no aguardo.
Obrigada.

Alessandra Ferreira
(62) 3218-1907
Assessoria Contábil e Gestão Empresarial
 www.almeidaecampos.com.br


