PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
PATRIMONIAL COM EQUIP CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO
E GERENCIAMENTO DE IMAGENS, ATRAVÉS DE CFTV NA FSA
QUESTIONAMENTO 19/05/2016
Questionamentos da Licitante, e as respectivas respostas do Sr. Pregoeiro e
Equipe de Apoio.
Questionamento MASTER SECURITY
PERGUNTA/QUESTÃO:
O edital referente ao Pregão nº 005/2016, seu subitem 43.4 ‐ alínea “a”; indica a fórmula para
calculo do GE = Grau de Endividamento, a saber:

53.4  Relativos à Qualificação EconômicoFinanceira:
a) Cópia do último balanço patrimonial (2015), respectiva demonstração de
resultados que comprove a boa situação econômicofinanceira da
empresa, já com os seus índices devidamente calculados. A boa situação
financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Grau de
Endividamento (GE) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
GE =

Passivo Circulante + Exigível a L.P. < (menor) ou = (igual) a 0,75 (zero virgula setenta e
cinco)
Patrimônio Líquido

Ocorre que a fórmula apresentada, traz um erro em sua estrutura, pois, o Grau de
endividamento é calculado da seguinte maneira:
ENDIVIDAMENTO
Pas. Circ + Exig Longo Prazo
______________________
Ativo Total
Diante do exposto, solicitamos a correção da referida fórmula para que não haja prejuízo na
continuidade do certame.

RESPOSTA:
Primeiramente agradecemos o interesse em nossa licitação.
Em resposta ao seu questionamento, esclarecemos:

A fórmula do índice de “GRAU DE ENDIVIDAMENTO” é obtido pela
divisão dos passivos (circulante e não circulante) pelo Ativo Total, o que
nos dá a medida de quanto dos Bens e Direitos da Empresa já estão
comprometidos com as suas obrigações.
Entretanto, a fórmula apresentada ((PC+PNC)/PL, também , analisandose
sobre outra ótica, nos posiciona em relação ao endividamento da
empresa na medida em que demonstra a estrutura de capital (participação
de capital de terceiros  que aliás, é o que esse índice mede). Um índice
menor que 0,75 indica que, pelo menos, 25% do passivo total é da
Empresa (PL) estando comprometidos, 75% ou menos.
Assim, embora utilize outras variáveis, o resultado obtido permite avaliar
a posição e comprometimento financeiro com os passivos.
O endividamento, em última análise, pode ser medido pelo quanto temos
de capital de terceiros em nosso passivo.
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