SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Compromisso com o profissional e a sociedade.

ERRATA DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 03/2018
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe- CREA/SE, pessoa jurídica de
direito público sob o CNPJ 13.136.890/0001-05 vem tornar pública a ERRATA do Edital da Tomada
de Preços nº 03/2018, cujo objetivo é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CREA ATRAVES DO CONVENIO Nº. 113/2017- GDI CONFEA.

ONDE SE LÊ:
10.4.2.1 - Índice de Liquidez Corrente - LC; Define a capacidade da empresa em liquidar seus
compromissos a curto prazo. Para fins deste edital, obtendo-se o índice de Liquidez corrente pela
seguinte formula:
Ativo Circulante
LC =_________________ = maior ou igual a 1,50
Passivo Circulante
Será considerada habilitada à empresa que apresentar índice de Liquidez Corrente igual ou superior a
1,50.
10.4.2.2 - Índice de Liquidez Geral – LG; Define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de
seus compromissos, ou seja, mede quanto à empresa possui de recursos não mobilizados em ativos
fixos para cada real de dívida. Para fins deste edital, obtendo-se o índice de Liquidez Geral pela
seguinte formula:
Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG =____________________________________ = maior ou igual a 1,50
Passivo
Circulante + Exigível a longo prazo
Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de Liquidez Geral igual ou superior a
1,50.
10.4.2.3 - Índice de Endividamento Geral – EG; Mede a participação de recursos financiados por
terceiros, sendo um indicador de risco da empresa. Para fins deste edital, obtendo-se o índice de
Endividamento Geral pela seguinte formula:
(Passivo Circulante + Exigível a longo prazo)
EG - ________________________________________ = menor ou igual a 0,25
Patrimônio Líquido
10.4.2.4. Será considerada habilitada à empresa que apresentar índice de Endividamento Geral igual
ou inferior a 0,25.
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LEIA-SE:
10.4.2.1 - Índice de Liquidez Corrente - LC; Define a capacidade da empresa em liquidar seus
compromissos a curto prazo. Para fins deste edital, obtendo-se o índice de Liquidez corrente pela
seguinte formula:
Ativo Circulante
LC =_________________ = maior ou igual a 1,00
Passivo Circulante
Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de Liquidez Corrente igual ou superior a
1,00.
10.4.2.2 - Índice de Liquidez Geral – LG; Define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de
seus compromissos, ou seja, mede quanto à empresa possui de recursos não mobilizados em ativos
fixos para cada real de dívida. Para fins deste edital, obtendo-se o índice de Liquidez Geral pela
seguinte formula:
Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG =____________________________________ = maior ou igual a 1,00
Passivo
Circulante + Exigível a longo prazo
Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de Liquidez Geral igual ou superior a
1,00.
10.4.2.3 - Índice de Endividamento Geral – EG; Mede a participação de recursos financiados por
terceiros, sendo um indicador de risco da empresa. Para fins deste edital, obtendo-se o índice de
Endividamento Geral pela seguinte formula:
(Passivo Circulante + Exigível a longo prazo)
EG - ________________________________________ = menor ou igual a 0,50
Patrimônio Líquido
10.4.2.4. Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de Endividamento Geral igual
ou inferior a 0,50.
ONDE SE LÊ:
10.5.2. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:
(...) ESTRUTURA METÁLICA – Todas as armaduras deverão estar isentas de ferrugem, óleo, graxa,
ou outras películas que possam destruir ou reduzir sua aderência ao concreto. As barras de aço não
deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência, bem como manchas de
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óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeça uma perfeita aderência ao
concreto. A fiscalização a qualquer momento para certificar a qualidade do aço poderá solicitar a
apresentação dos certificados de ensaios realizados na fábrica, de acordo com a NBR-7480, bem
como a solicitação dos certificados que comprovem o atendimento aos ensaios de tração e
dobramento obedecendo, respectivamente as normas NBR-6152 e NBR-6153.
LEIA-SE:
10.5.2. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:
(...) ESTRUTURA METÁLICA – Perfil “I” astm-a572. Perfil “I” de aço tipo W360 x 32,9mm. Tubo
industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, 4,476 kg/m. Perfil “C” aço dobrado
C150x60x20x3.04mm.

O edital retificado está disponível no site www.crea-se.org.br.

Aracaju, 12 de julho de 2018.

Salatiel da Anunciação Ferreira
Presidente da CPL
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