
  
 

 

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2021 ‐ PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 
 
 

CIMOG – Consorcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, através de seu presidente, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública, para conhecimento geral, a retificação no edital no item 7.4 – 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO‐FINANCEIRA, especificamente no subitem 7.4.2, sendo reaberto prazo 

para entrega e abertura dos envelopes, referente ao Pregão Presencial n° 07/2021, Processo Licitatório 

n° 09/2021, conforme descrito a seguir: 

 
I‐ RETIFICAR: a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO‐FINANCEIRA o subitem 7.4.2 do Edital, conforme a seguir: 

 

• Item 7.4.2 “Balanço  Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social”: 

 Onde‐se‐lê: 

 

• “Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a dois (2), a ser obtido pela fórmula: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

•  Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a dois (2), a ser obtido pela fórmula: 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

Grau de Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a zero virgula cinquenta (0,50), a ser obtido pela 
fórmula:” 

 
Leia‐se: 
 

• “Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a UM (1), a ser obtido pela fórmula: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

•  Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a UM (1), a ser obtido pela fórmula: 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

Grau de Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a UM (1), a ser obtido pela fórmula: 

 

II ‐ MANTER inalterados os demais itens do Edital. 
 



  
 

 

‐NOVA DATA DE ABERTURA 
III ENTREGA DOS ENVELOPES: Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do  dia 

05/01/2022. Disponibilização do edital na integra no endereço eletrônico www.cimog.mg.gov.br. 

 
Maiores infomarções na sede do CIMOG localizada na rua Joaquim Augusto Ferreira, nº 12, Parque das 

Orquídeas, Guaxupé‐MG, CEP: 37.800‐000 no email licitacao@cimog.mg.gov.br e no telefone 

(35)3551‐5664. 

 

Guaxupé, 26 de novembro de 2021. 

Custodio Ribeiro Garcia 

Presidente CIMOG. 


