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CIRCULAR N.º 001/2017 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL SALTUR N.º 001/2017 

 

 

Trata-se do PREGÃO PRESENCIAL SALTUR N.º 001/2017, tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE, para eventual locação de trio elétrico, mini trio elétrico, cavalos reserva para 

reboque, carros guincho, carros pranchão e produção, materiais/equipamentos e execução 

de serviços relativos à manutenção, montagem, desmontagem, operação, transporte, limpeza 

em geral e segurança dos Trios elétricos que serão utilizados em diversos eventos promovidos 

pela SALTUR, tudo em conformidade com as especificações e quantitativos constantes no 

Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

 

 

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

 

 

 

QUESTIONAMENTO 01: Para os Trios Elétricos do tipo A, B, e Premium “Quantos 

equipamentos serão destinados ao Carnaval de 2017, e qual o valor estimado pela 

administração, já que o valor das diárias durante o período de carnaval, não é o mesmo 

das diárias aplicadas eventualmente?  
 

RESPOSTA 01: Consta no item 1.2 anexo I “Termo de Referência” do edital, as 

informações relativas ao quantitativo de DIÀRIAS para cada TRIO,  e no item 2.2 do 

mesmo anexo, consta a estimativa dos eventos a serem atendidos.  

 

A empresa licitante deverá apresentar proposta do valor por diária dentro dos 

quantitativos constantes para cada lote, tudo em conformidade ao que dispõe o anexo I 

“Termo de referência” do edital.     

 

Conforme item 19.3 do edital: A presente relação é meramente exemplificativa para fins 

de estimativa, não obrigando a SALTUR a qualquer contratação, podendo ser solicitadas 

em outras datas e eventos. 

 

 

 

QUESTIONAMENTO 02: “Venho solicitar o valor estimado do PP 010/2017, pois na 

proposta de preço não está especificando os eventos de Carnaval (e maior porte) e os 

populares(de menor porte), para colocar o valor de acordo as especificações. 
 

 

RESPOSTA 02: Consta no item 1.2 anexo I “Termo de Referência” do edital, as 

informações relativas ao quantitativo de DIÀRIAS para cada TRIO,  e no item 2.2 do 

mesmo anexo, consta a estimativa dos eventos a serem atendidos.  
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A empresa licitante deverá apresentar proposta do valor por diária dentro dos 

quantitativos constantes para cada lote, tudo em conformidade ao que dispõe o anexo I 

“Termo de referência” do edital.     

 

Conforme item 19.3 do edital: A presente relação é meramente exemplificativa para fins 

de estimativa, não obrigando a SALTUR a qualquer contratação, podendo ser solicitadas 

em outras datas e eventos. 

 

 

 

 

 

Comunicamos ainda aos interessados, retificação do edital do referido processo 

licitatório: 

 

1-Retifica-se o item 10.2.4 “c” do edital - ENVELOPE “B” – Qualificação 

Econômica/Financeira: onde se lê: “Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido 

no montante mínimo de 10% (dez por cento) correspondente ao (s) valor(es) do (s) lote(s) 

ofertado, comprovado através de Contrato Social ou Balanço Patrimonial do último exercício 

social admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, por de índices oficiais, 

em atendimento ao que dispõe o § 3.º do art. 31 da Lei nº. 8.666/93..” 

 leia-se “A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada 

com base no seguinte parâmetro: 

 

                                                    AC + RLP 

                               ILG = ---------------------------- > ou = 1,00, onde: 

                                                    PC + PNC 

 

ILG = Índice de liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante 

 

 

2-Fica excluído o item 10.2.4 “d” do edital - ENVELOPE “B” – Qualificação 

Econômica/Financeira. 
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3-Retifica-se o item 14.1 do Edital – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, onde se lê: “Pedidos de 

esclarecimentos e impugnações ao Edital deverão ser formulados por escrito e protocolados 

junto à Comissão Permanente de Licitação da Empresa Salvador Turismo – SALTUR, sito 

à Rua Humberto de Campos, 251 - Graça, Salvador, Bahia, ou encaminhados por meio 

eletrônico, via internet, para o endereço: licitacaosaltur@salvador.ba.gov.br.”)  leia-se “Pedidos 

de esclarecimentos e impugnações ao Edital deverão ser formulados por escrito e protocolados 

junto à Comissão Permanente de Licitação da Empresa Salvador Turismo – SALTUR, sito 

à Rua Humberto de Campos, 251 - Graça, Salvador, Bahia. Esclarecimentos poderão ser 

encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço: 

licitacaosaltur@salvador.ba.gov.br.”) 

 

 

 

 

Informamos que a referida Circular encontra-se publicada no site 

www.compras.salvador.ba.gov.br. 

 

 

Salvador, 30 de janeiro de 2017. 

Pregoeira SALTUR. 
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