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CIRCULAR N.º 002/2017 

 

 

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: O item 8.2.2 solicita antes da deliberação sobre os documentos de 
habilitação a suspensão para vistoria de trios e mini trios, sendo que durante esta visita serão 
tiradas fotos , essa fotos que vocês referem-se neste item é a mesma do modelo do anexo II?. 
 

RESPOSTA 01: No momento da vistoria, um funcionário designado pela Saltur, vai tirar 

fotos dos trios para comparação com as fotos apresentadas pelo licitante ganhador, 

conforme (item 8.2.2 do edital).    

 

 

QUESTIONAMENTO 02: “Comprovação de aptidão do licitante para desempenho da 

atividade objeto da presente licitação, através da apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 

licitante forneceu/executou ou está fornecendo serviços compatíveis em quantidade, 

características e prazo com o objeto desta licitação por lote. Para os Lotes 01 a 04, os 

licitantes deverão comprovar a locação mínima de 30% do quantitativo estimado de 

diárias. 

O edital solicita que deverá ser comprovada a locação minima de 30 % estimado das 

diárias , já na letra f) é solicitada a CAT sendo que está CAT terá que ser compatível 

com o objeto da licitação.  Nesta letra o edital não se refere a quantidade de diárias?. 

 
 

RESPOSTA 02: Não. Está sendo exigido a CAT do Engenheiro, comprovando que o 

mesmo já prestou serviços compatíveis com o objeto exigido no edital.  

 

 

 

Salvador, 01 de fevereiro de 2017. 

Pregoeira SALTUR. 

 

 


