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PROCESSO LICITATÓRIO SALTUR Nº. 010/2017 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR Nº 001/2017 

 

A EMPRESA SALVADOR TURISMO S/A – SALTUR, através da Comissão Permanente de Licitação 

da SALTUR, constituída pela Portaria n.º 06/2016 – SALTUR, publicada no DOM de 16/03/2016, 

situada na Rua Humberto de Campos, 251 - Graça, nesta Capital, torna público, para conhecimento 

dos interessados que realizará, por meio eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, devidamente autorizada no processo n.º 010/2017 – SALTUR, de 

acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

 

1.  REGÊNCIA LEGAL 

 
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Municipal nº 

6.148/02, Lei Complementar nº 123/06 e pela Lei Complementar nº 147/14, no que couber, Decretos 

Municipais nº 13.724/02, alterado pelo Dec. nº 15.814/2005, 13.991/02, 15.709/05, 15.611/05, alterado 

pelo Decreto nº 20.200/09 e 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, na sua atual redação e na Lei Municipal nº. 4.484/92 e demais 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as normas constantes do 

Decreto Municipal nº 23.781 de 16/01/2013. 

 

2. OBJETO 

2.1 Constitui objeto da presente licitação 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. 

 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

3.1 Os envelopes serão recebidos na data, horário e local, abaixo indicados: 
 

DATA: 08/02/2017 

HORA: 09:30 horas (horário local)             

LOCAL: Auditório da SALTUR, sito na Rua Humberto de Campos, 251 - Graça. 

 

3.2 Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo e-mail: 

licitacaosaltur@salvador.ba.gov.br. As consultas serão respondidas diretamente no site 

www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme estabelecido no item 14 deste instrumento. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos no orçamento da EMPRESA SALVADOR 

TURISMO S/A – SALTUR, no Projeto/Atividade 230101 – Realização do calendário anual de eventos 

mailto:licitacaosaltur@salvador.ba.gov.br
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e festas populares - Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

que ocorrer e Fonte de Recursos 0100. 

 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar do processo, interessados estabelecidos no País que atendam a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte; 

5.1.1 Para as microempresas e empresas de pequeno porte é condição de participação a 

apresentação da Certidão da Junta Comercial, conforme Instrução Normativa nº 10/2013 do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio (DOU de 06.12.2013), com o objetivo de 

se verificar o enquadramento da licitante na situação de ME ou EPP e se atende aos 

requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, a ser apresentada na forma do 

subitem 6.1 deste Edital. 

 
5.2 Estarão impedidos de participar desta licitação, os  interessados que se enquadrarem em uma 

ou mais das situações a seguir: 

 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Sob falência, dissolução ou liquidação; 

c) Reunidos sob a forma de consórcio; 

d) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda, 

penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 

da Lei nº. 8.666/93; 

e) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº. 8.666/93. 

 
5.3  Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar de nº. 123/06, 

para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

 

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123/06, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida 

Lei Complementar; 

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei Complementar; 
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e) Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da 

referida Lei Complementar; 

f) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendários anteriores;  

i) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

5.4 Para os Lotes 1 a 4, a licitante vencedora caso não disponibilize dos equipamentos supracitados, 

poderá sublocá-los, desde que comprove na licitação a disponibilidade através de carta de 

exclusividade com validade mínima de dois meses, para os demais lotes não se exigirá carta de 

exclusividade. 

 

6. CREDENCIAMENTO  

6.1 No local, data e hora indicados neste Edital e na presença do Pregoeiro, será realizado o 

credenciamento do interessado ou do seu representante legal, mediante a apresentação do 

documento de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou 

equivalente, bem como a Certidão Simplificada da Junta Comercial e Certidão de optante pelo 

SIMPLES emitido pela Receita Federal (para as ME’s e EPP’s), Declaração de Enquadramento e 

Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes “Proposta 

de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 

 

6.2  Em sendo sócio, proprietário dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

6.3 O credenciamento de representantes, da qual constem poderes específicos para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, far-

se-á por meio de procuração pública ou particular, com firma reconhecida ou acompanhada de um dos 

documentos citados no item 6.2, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou, ainda, 

cópia de translado de procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de 

prepostos. 

 

6.4 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 

a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentos de Habilitação” relativos a 

este Pregão. 
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6.4.1 Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço. 

 

6.5 A ausência do representante da licitante, em qualquer momento da sessão, será considerada como 

ausência de lances gerando a preclusão do recurso. 

 

6.6 Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo licitatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 

notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou publicação em órgãos 

da imprensa oficial. 

 

6.7 Cada credenciado só poderá representar uma licitante. 

6.8 Encerrado o credenciamento dos licitantes, não serão admitidos no procedimento qualquer 
participante, sob qualquer alegação. 
 
 
7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, a sua Proposta de Preços (utilizar 

uma proposta para cada lote, conforme modelo anexo) e a Documentação de Habilitação, em 

envelopes separados, fechados (colado ou lacrado), contendo em suas partes externas e frontais os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS 

Edital de Pregão - SALTUR nº 001/2017 

Objeto: 

Razão Social da Proponente: 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Edital de Pregão - SALTUR nº 001/2017 

Objeto: 

Razão Social da Proponente: 

 

7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação da licitante. 

8. PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 No dia, hora e local, indicados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das 

propostas de preços e documentação de habilitação, que se desenvolverá conforme segue: 
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8.1.1 Instalada a sessão, os interessados entregarão ao Pregoeiro os documentos citados no 

subitem 7.1 deste instrumento, a proposta de preços e a documentação de habilitação. 

 
8.1.1.1 O documento de credenciamento, a declaração e a Certidão da Junta Comercial (para 

as ME’s e EPP’s) passarão a compor o processo. 

 
8.1.2 Em seguida o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

e à leitura, em voz alta, dos valores respectivos. 

 

 8.1.2.1 O critério de julgamento da presente licitação será MENOR PREÇO POR DIÁRIA 

(entende-se por diária período de 12 (doze) horas, para a LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO + 

PRODUÇÃO/PESSOAL, SE HOUVER). 

 

 
8.1.3 O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas de preços e o valor estimado para 

contratação, desclassificando as licitantes que não atenderem às especificações do objeto, prazos e 

condições do Edital. 

 
8.1.4 As Propostas de Preços serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo às correções no caso de eventuais erros, aceitando-se 

como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 

final da proposta. 

 
8.1.5 As propostas classificadas POR LOTE serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

 

a) classificação da proposta de menor preço e, sucessivamente, das demais com preços superiores 

em até 10% (dez por cento) em relação àquela; 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão classificadas 

as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 

lances a serem oferecidos verbalmente, quaisquer que sejam os preços totais; 

 
c) havendo o empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto no art. 44 da Lei Complementar 

123/2006. 

 

d) Ocorrerá o empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. 

 
8.1.6 Para efeito do disposto na letra “c” do item 8.1.5, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito, apresentar proposta 

de preço inferior à primeira classificada, situação em que passará à condição de primeira classificada 

do certame; 

 
b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea “a” 

deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da letra 

“c” item 8.1.5, na ordem classificatória; 

 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Empresas de Pequeno Porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 8.1.6, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

 
8.1.7 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.1.6 deste edital, voltará à condição 

de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço originariamente apresentada. 

 
8.1.8 O disposto nos itens 8.1.5 e 8.1.6 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.1.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades constantes deste Edital. 

 

8.1.10 A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as licitantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

 

8.1.11 O Pregoeiro poderá negociar com a licitante que ofertar menor valor com vistas à redução do 

preço. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.2 Abertura do Envelope “B” – Documentos de Habilitação. 

8.2.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 

de habilitação da licitante. 

 

8.2.2. Antes da análise e deliberação sobre os documentos de habilitação, a sessão será suspensa 

para vistoria dos trios e mini trios indicados pelo(s) licitante(s) que apresentaram o(s) menor(s) preço(s). 

Durante a vistoria, técnicos da SALTUR preencherão formulário próprio, comprovando o atendimento 

de todas as exigências do edital, com fotos. 

8.2.2.1 Se os equipamentos vistoriados atenderem as exigências editalícias, será marcada a 

data para continuação da sessão para deliberação sobre à habilitação. 
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8.2.2.2 Em caso de não atendimento do equipamento vistoriado, será marcada data para 

continuação da sessão, com a abertura do envelope contendo a habilitação do licitante melhor 

classificado e, em seguida, a adoção do procedimento preconizado no item 8.2.2. caput. 

 

8.2.3 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante que houver 

ofertado menor preço POR LOTE será declarada vencedora. 

 

8.2.4 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre 

sua aceitabilidade e, em caso positivo verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarada vencedora. 

 
8.3 Todas as propostas de preços e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 

pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das licitantes presentes no final da sessão 

deste Pregão. 

 
8.4 A licitante vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da 

sessão pública, nova planilha de preços com os devidos preços unitários e totais ofertados na sessão. 

 
8.5 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso administrativo 

pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os demais licitantes deverão retirar 

os envelopes, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Resumo do Contrato no DOM. Se houver 

recusa expressa ou tácita dos interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente 

estará autorizado a inutilizar os envelopes.”  

 

8.6 Até a assinatura do contrato, poderá a autoridade desclassificar, em despacho motivado, sem direito 

a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou 

circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, a licitante que revele inidoneidade ou 

incapacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 

 

9. ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1 A proposta e os lances formulados deverão indicar preço de cada item, expresso em Real (R$). 

 
9.1.1 Os valores unitários e global só poderão ter até duas casas decimais (unitário e total), 

conferindo-se sua somatória. 

 
9.2 A proposta de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, NO MODELO EM 

ANEXO, redigida por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo titular ou representante 
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legal da licitante, devidamente identificado, em estrita observância às especificações contidas neste 

edital, constando, obrigatoriamente: 

 
a) Razão social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e pessoa de contato; 

 
b) Preços de acordo com os praticados no mercado, unitários e totais, em algarismo e por extenso, 

só reajustáveis na forma da lei, para entrega CIF Salvador, com valores expressos em moeda corrente 

nacional (R$), atualizados conforme lances eventualmente ofertados. Ocorrendo divergência entre o 

preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último; 

 
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data de 

abertura das propostas; 

 
9.3 A licitante deverá apresentar, junto à sua proposta de preços: 

a) Declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento bancário, contendo o número da 

conta corrente e agência de origem, bem como o CNPJ da licitante, na forma do art. 4º § 2º do Decreto 

Municipal 13.991/2002. A ausência deste documento não acarretará a inabilitação da licitante, mas é 

condição para a assinatura de eventual e futuro contrato. Em obediência ao Decreto nº. 23.856 de 03 

de abril de 2013, os pagamentos aos fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, será realizado 

mediante crédito em conta corrente bancária no Banco Bradesco.  

b) Dados do representante legal (nome, RG e CPF), com poderes específicos para assinatura do 

contrato, conforme modelo anexo a este edital. 

 
c) Declaração da licitante de que garantirá a substituição dos equipamentos, sem ônus para a 

Administração Municipal, caso venham a apresentar defeitos. 

9.4 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias para prestação do serviço do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, 

contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes 

(CIF/SALVADOR), devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto 

licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 

revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
9.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado 

ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto 

desta licitação, na forma da Lei. 

 
9.6 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis na forma da lei. 

 

9.7 A licitante vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data da 

sessão pública, nova proposta com os preços unitários e total readequados, conforme lance 

eventualmente ofertado. 
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 10. ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
10.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles 

que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, 

ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de 

documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 
10.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 
10.2.1 Habilitação Jurídica 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social EM VIGOR, devidamente registrado ou inscrito, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores. 

 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 

exercício; 

 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

 

10.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, bem 

como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal (Mobiliária e Imobiliária) da sede ou 

domicílio do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

b1) O licitante que não possuir imóvel registrado em seu nome deverá apresentar 

preferencialmente declaração fornecida pela SEFAZ/Municipal, ou de próprio punho, de não 

inscrito, sob pena de diligência para confirmação, e consequente responsabilização jurídica 

pela informação declarada. 

 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

 
e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011). 
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 Observações aplicáveis às Microempresas e Pequenas Empresas, na forma da Lei 

Complementar nº 123/2006 e 147/2014: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante (ME ou EPP) for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior implicará na inabilitação 

da licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

instrumento. 

 

10.2.3 Qualificação Técnica: 

 

a) 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.  

 

 a1) Não será aceito atestado emitido por empresa do mesmo grupo empresarial do 

concorrente ou pelo próprio concorrente e por empresas das quais participem sócios ou 

diretores do licitante. 

a.2) Se o licitante participar de mais de um lote, deverá apresentar tantos atestados 

necessários para suprir a exigência por lote; 

a.3) Se o atestado for apresentado por empresa privada, poderá ser exigido a respectiva 

nota fiscal e/ou contrato dos serviços objeto do atestado. 

 

b) Declaração de que possui disponibilidade para todos os equipamentos, pessoal técnico adequado e 

disponível para a realização do objeto da licitação e estrutura solicitados neste Edital por lote. 

Listar na declaração, estrutura disponível compreendendo instalações físicas, equipamentos, 

aparelhamento técnico e membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.  

 

c) Carta de exclusividade do proprietário do equipamento para o licitante com validade mínima de dois 

meses a contar da data de abertura do certame.  

 
c.1) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV (carreta e cavalo, se for o caso) 

para o ano de 2016 do veículo objeto da proposta. 
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d) Indicação do endereço em Salvador onde poderá ser realizada a vistoria mencionada no item 8.2.2 

deste edital. A vistoria será realizada em até 02 (dois) dias corridos, contados da data da abertura do 

certame. 

 
e) Caso seja declarado vencedor, o licitante obriga-se a dispor de estrutura em Salvador para realização 

dos serviços em até 07 dias após a assinatura do instrumento contratual. 

 

f) Apresentar Responsável Técnico devidamente registrado no CREA ou CAU que disponha de CAT 

compatível com o objeto da licitação. 

Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

f.1) A comprovação de que o Responsável Técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução 

contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) 

Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) 

Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da 

empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 

g) Declaração de disponibilidade de que possui todos os equipamentos e estrutura solicitados neste 

Edital.  

 

10.2.4 Qualificação Econômica/Financeira:  

 
a) Certidão Negativa de Concordata, Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 

 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, na forma 

da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais 

na hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a 

substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

 
b1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento 

extraídos do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente; 

 
b2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma 

da Lei nº 6.404/76, cópias da publicação de: 

 balanço patrimonial; 

 demonstração do resultado do exercício; 

 demonstração das origens e aplicações de recursos; 

 demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

 notas explicativas do balanço. 
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c) 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 

 
11.  OUTROS DOCUMENTOS 

 
11.1 Os documentos relacionados neste item deverão ser apresentados pela licitante juntamente com 

os demais documentos exigidos neste instrumento, e encaminhados para a pregoeira conforme 

dispõem no Edital. 

a) Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal – Anexo IV. 

b) Declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento bancário, contendo o número da 

conta corrente e agência de origem, bem como o CNPJ do licitante, na forma do art. 4º do Decreto 

Municipal nº 23.856/2013. 

c) Carta de Credenciamento – Anexo V. 

d) Declaração de capacidade financeira para o certame – Anexo VI 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente – Anexo VII. 

f) Declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação – Anexo VIII. 

g) Declaração de aceitação irrestrita do certame – Anexo IX. 

h) Declaração de pleno conhecimento – Anexo X. 

i) Declaração de conhecimento de todas as informações e condições dos locais de realização do 

objeto do certame – Anexo XI. 

j) Termo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte – Anexo XII. 

k) Dados para assinatura do contrato – Anexo XIII. 

 

11.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição; 

 

11.3 Os documentos relativos ao subitem 10.2.2 e 10.2.4 poderão ser substituídos pelo Certificado 

de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal da Gestão - SEMGE da Prefeitura 

Municipal do Salvador, sendo necessário, que os mesmos se encontrem listados no CRC e dentro do 

prazo de validade. Caso contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-los no ato da apresentação da 

documentação habilitatória. 
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11.4 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles 

que, por sua natureza, não contenham validade, podendo ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da COPEL da SALTUR, à vista 

dos originais, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou 

“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste Edital. 

 

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
12.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir do MENOR PREÇO POR 

LOTE, sagrando-se vencedora o licitante que apresentar a proposta em conformidade com este Edital; 

 
12.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

compatibilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda ao Edital. A pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

12.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital 

e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes 

com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto contratado. 

 

12.4 A não cotação de qualquer item pertencente ao lote ensejará a desclassificação da proponente. 

 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela pregoeira sempre que não 

houver recurso. 

 
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver 

recurso, pela própria autoridade competente. 

 

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
14.1 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. 

 

mailto:licitacaosaltur@salvador.ba.gov.br
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14.1.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do Edital protocolando o pedido em até 

05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura dos envelopes de propostas, em 

conformidade com o § 1º, do art. 41, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
14.1.2 Qualquer licitante interessado no certame poderá protocolar pedido de impugnação até 

o 2º (segundo) dia útil anterior à data de abertura dos envelopes de propostas. 

 
14.2 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 

14.3 Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

14.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

15. RECURSOS 

 
15.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-

lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar 

memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

15.2 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

15.3 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

15.4 Os recursos contra decisões da Pregoeira, em regra, terão efeito suspensivo. 

 

15.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

15.6 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos à Pregoeira, no endereço constante 

neste Edital. 

 

15.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente, nem recursos enviados via fax e/ou e-mail. 

 

15.8 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala da 

COPEL/SALTUR sito à Rua Humberto de Campos, nº 251, Graça – Salvador-Ba CEP 40.150-130. 

16. CONTRATAÇÃO 
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16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a SALTUR, poderá firmar contrato específico 

com o proponente vencedor, visando a execução do objeto desta licitação. 

16.2 O proponente vencedor terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 

para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 

SALTUR. 

16.3 A contratada deverá manter em Salvador uma representação da sua matriz ou escritório 

administrativo dotado de infraestrutura, cuja comprovação deverá ser feita até 10 dias úteis após a 

assinatura do termo de contrato, visando atender com celeridade às solicitações referentes às 

obrigações constantes no Termo de Referência e no Contrato.  

16.4 É facultado à SALTUR, havendo recusa do licitante vencedor em atender a convocação no prazo 

mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal 

nº. 6.148/2002, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o 

contrato desde que atendidas as condições do edital ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal 

convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as 

exigências editalícias; 

16.5 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela SALTUR, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e as supressões resultantes de 

acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

16.6 O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 

sem prévia e expressa anuência da contratante. 

16.7 Por ocasião da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar formalmente um preposto, com 

designação completa de sua qualificação, inclusive profissional, e poderes expressos para firmar 

contratos e aditivos subsequentes. O preposto será o responsável pela relação entre o contratante e a 

contratada, conforme instrumento contratual, devendo estar apto a esclarecer questões relacionadas 

às faturas dos serviços prestados. 

16.8 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na 

fonte pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária 

por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura. 

16.9 Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 

16.10 A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 

78, incisos I a XII e XVII da Lei nº. 8.666/93, sem que caiba à contratada, direito a qualquer indenização, 

e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
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17. PAGAMENTO 
 

17.1 O pagamento será realizado pela SALTUR através de crédito em conta corrente do contratado 

no prazo de até 30 (trinta) dias, após realização do serviço conforme cronograma expedido pela 

SALTUR, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por Servidor/Comissão de 

Recebimento. 

 

17.2 O pagamento à contratada será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente 

especificada pelo credor na instituição financeira determinada no Decreto Municipal nº 23.856 de 03 

de abril de 2013 (arts. 1º a 4º), com observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único), 

mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. 

 

17.3 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela prestadora de serviços, da 

apresentação dos documentos relacionados nos itens abaixo 17.3.1 a 17.3.7, em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade, conforme 

Decreto Municipal n.º 15.549/05, de 14 de março de 2005. 

 
17.3.1 Certidão Negativa de Débito com o INSS; 

17.3.2 Certidão de Regularidade com o FGTS; 

17.3.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da 

União; 

17.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliária e Imobiliária) da sede ou 

domicílio do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

17.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. 

17.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal. 

17.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

17.4. Quando da solicitação do pagamento, a nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as 

certidões relacionadas acima e deverão estar vigentes na mesma data da emissão da Nota Fiscal.  

 

18. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

18.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua 

atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, sem prejuízo das demais cominações 

legais, em especial as seguintes: 

 

18.1.1 Quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço: 

 

a) Advertência, se o atraso for de até 24 horas, independentemente da redução proporcional no 

atraso na fatura mensal e do ressarcimento de eventuais prejuízos; 
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b) Multa de 5% do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 24 horas e inferior à 48 horas, 

independentemente da redução proporcional no atraso na fatura mensal e do ressarcimento de 

eventuais prejuízos; 

c) Multa de 10% do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 48 horas e inferior à 96 horas, 

independentemente da redução proporcional no atraso na fatura mensal e do ressarcimento de 

eventuais prejuízos; 

 

d) Multa de 15% do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 96 horas e inferior à 5 dias 

corridos, independentemente da redução proporcional no atraso na fatura mensal e do ressarcimento 

de eventuais prejuízos. 

 

18.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) 

meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando deixar de atender 

ou garantir as especificações e características técnicas previstas no edital e seus anexos, contrato ou 

instrumento equivalente. 

 

18.1.3 Nos casos de retardamento imotivado na execução de serviços: 

 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 

da fatura do serviço não realizado e suspensão de 3 (três) meses; 

 

b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura da execução de 

serviços, realizado com atraso superior a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento 

da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a depender do 

prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução de serviços, realizado com 

atraso superior a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

18.1.4 Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% 

(dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 

(doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 

 

18.1.5 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber a nota de 

empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 

(seis) meses. 
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18.1.6 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, apresentar 

documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios, sofrer condenação 

definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração 

de inidoneidade por um prazo de 12 (doze) meses. 

 

18.1.7 Quebrar sigilo, estabelecido em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer formas: 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, por um prazo 

de 1 (um) ano. 

 

18.1.8 Descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, 

quanto às verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta da prestadora de 

serviços, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso 

ou não fornecimento de vale-transporte, vale-refeição ou auxílio alimentação, constantes das 

respectivas planilhas de preços: multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal da fatura, por 

evento ocorrido, e suspensão de 3 (três) meses. 

 

18.1.9 Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total contratado quando a 

contratada: 

 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa 

autorização do Município, por ato de competência do titular da pasta da Secretaria Municipal de 

Gestão; 

 

c) desatender as determinações da fiscalização; 

 

d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

 

e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos à 

CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos 

causados. 

 
18.1.10 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

 

18.2  A suspensão temporária do contratado cujo contrato com a Administração Pública Municipal 

esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do 

Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
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18.3  Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, a prestadora de 

serviços responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou, ainda, cobrado judicialmente. 

 

18.4  Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias ou deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, ainda, cobradas 

judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestão. 

18.5  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau 

da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal. 

 

18.6  As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, 

nem a responsabilidade da prestadora de serviços por perdas e danos que causar à tomadora de 

serviços ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

 

18.7  Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contado da notificação administrativa à prestadora de serviços, sob pena de multa e, acaso 

não ressarcidos, serão descontados das faturas pendentes até sua integral satisfação. 

 

18.8  As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da 

infração cometida pelo adjudicatário. 

 

18.9  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis 

pela licitação, quer direta ou indiretamente. 

 

19.2 A apresentação da proposta a esta licitação implica na aceitação total e irretratável dos termos 

deste edital e seus anexos. 

 

19.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SALTUR revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 

ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no respectivo processo administrativo para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

19.3.  A SALTUR somente obriga-se a efetuar o pagamento das diárias efetivamente utilizadas, 

em consonância com as respectivas autorizações de fornecimento. 
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19.4 Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, não essenciais, desde que seja 

possível compreender a proposta e não comprometam o interesse público e da Administração. 

 

19.5 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instauração do processo. 

 

19.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

19.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da SALTUR e os princípios 

da legalidade, igualdade, probidade administrativa, publicidade, julgamento objetivo, impessoalidade e 

vinculação a este Edital. 

 

19.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

Oficial do Município; 

 

19.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e 

fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de 

eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 

19.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

19.11 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação 

vigente. 

 

19.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início 

e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

 

19.13 Os licitantes deverão manter durante a vigência do contrato todas as condições e exigências 

comprovadas à data de abertura desse certame; 

 

19.14 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para 

julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 
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20. ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços com dados para assinatura do contrato 

Anexo  III – Minuta do Contrato 

Anexo IV – Minuta da Autorização de Fornecimento 

Anexo V - Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal 

Anexo VI - Carta de Credenciamento 

Anexo VII - Declaração de capacidade financeira para o certame 

Anexo VIII - Declaração de inexistência de fato superveniente 

Anexo IX - Declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação 

Anexo X - Declaração de aceitação irrestrita do certame 

Anexo XI - Declaração de pleno conhecimento 

Anexo XII - Declaração de conhecimento de todas as informações e condições dos locais de 

realização do objeto do certame 

Anexo XIII - Termo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

Anexo XIV - Dados para assinatura do contrato 

Anexo XV – Modelo de Carta de Exclusividade 

 

 

Salvador, 24 de janeiro de 2017 

 

Andréia Amaral Cunha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-COPEL
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PREGÃO PRESENCIAL SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação 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. 

1.2 A eventual contratação será para os seguintes serviços em 06 (seis) lotes distintos: 

 
 
LOTE 1 – ITEM A : Locação de MINI TRIO ( 200 DIÁRIAS). 
LOTE 1 – ITEM B : Produção para o mini trios, compreendendo, deslocamento, manutenção, 
montagem, desmontagem, limpeza, segurança, incluindo pessoal técnico, para que o equipamento 
atue nos eventos promovidos pela SALTUR. 
 
Caso seja necessário, além do mini trio indicado na proposta comercial, o licitante poderá sublocar 
tantos mini trios sejam necessários, desde que atendem as especificações mínimas estabelecidas no 
presente Termo de Referência. 

 
 
LOTE 2 – ITEM A : Locação de TRIO ELÉTRICO B ( 200 DIÁRIAS). 
LOTE 2 – ITEM B : Produção para o TRIO ELÉTRICO B , compreendendo, deslocamento, manutenção, 
montagem, desmontagem, limpeza, segurança, incluindo pessoal técnico, para que o equipamento 
atue nos eventos promovidos pela SALTUR. 
 
Caso seja necessário, além do trio elétrico indicado na proposta comercial, o licitante poderá sublocar 
tantos trios elétricos sejam necessários, desde que atendem as especificações mínimas estabelecidas 
no presente Termo de Referência. 
 
 
LOTE 3 – ITEM A : Locação de TRIO ELÉTRICO A ( 200 DIÁRIAS). 
LOTE 3 – ITEM B : Produção para o TRIO ELÉTRICO A , compreendendo, deslocamento, manutenção, 
montagem, desmontagem, limpeza, segurança, incluindo pessoal técnico, para que o equipamento 
atue nos eventos promovidos pela SALTUR. 
 
Caso seja necessário, além do trio elétrico indicado na proposta comercial, o licitante poderá sublocar 
tantos trios elétricos sejam necessários, desde que atendem as especificações mínimas estabelecidas 
no presente Termo de Referência. 
 
 
LOTE 4 – ITEM A : Locação de TRIO ELÉTRICO PREMIUM ( 200 DIÁRIAS). 
LOTE 4 – ITEM B : Produção para o TRIO ELÉTRICO PREMIUM, compreendendo, deslocamento, 
manutenção, montagem, desmontagem, limpeza, segurança, incluindo pessoal técnico, para que o 
equipamento atue nos eventos promovidos pela SALTUR. 
 
Caso seja necessário, além do trio elétrico indicado na proposta comercial, o licitante poderá sublocar 
tantos trios elétricos sejam necessários, desde que atendem as especificações mínimas estabelecidas 
no presente Termo de Referência. 
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LOTE 5 – ITEM A : Locação de CARRO PRANCHÃO (30 DIÁRIAS). 
LOTE 5– ITEM B: Produção para o CARRO PRANCHÃO compreendendo, deslocamento, 
manutenção, montagem, desmontagem, limpeza, segurança, incluindo pessoal técnico, para que o 
equipamento atue nos eventos promovidos pela SALTUR. 
 
LOTE 6 – ITEM ÚNICO : Locação de dois cavalinhos, 01 toco (20 diárias), 01 traçado (20 diárias), para 
rebocar trios ou carros de apoio e 02 carros guincho para (50 diárias). 
 

1.3  Os equipamentos deverão estar devidamente montados para atuarem nos eventos determinados 

pela SALTUR, com uma antecedência MÍNIMA de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

2) LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Os serviços serão executados sob demanda da SALTUR, no município de Salvador, nos locais 

designados pelo referido órgão à CONTRATADA, com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

necessária à montagem da estrutura de atendimento, através da emissão da ordem de serviço. 

 

2.2 Os eventos a serem atendidos são Carnaval, Festival da Cidade, São João, Festival da Primavera, 

Parada do Orgulho Gay, Dia da Consciência Negra, Dia do Samba, que já correspondem ao Calendário 

Oficial de Eventos da Cidade de Salvador e outros que venham a surgir. 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. 

 

3) DA JUSTIFICATIVA 

3.1 Tendo em vista a necessidade da realização dos eventos populares, que por sua vez exigem a 

disponibilização dos equipamentos objeto da presente licitação, previsto no item 1 deste instrumento, 

levando em consideração que a Administração não dispõe dos equipamentos, torna-se necessário 

contratar empresas especializadas para executar os serviços em questão. 

 

Os eventos populares fazem parte da cultura do povo baiano e oferecem lazer à população. O lazer 

tem guarida constitucional, portanto, direito garantido ao povo. 

 

Ademais, haja vista a administração não dispor também de pessoal técnico especializado e em número 

necessário para atender a sua demanda, além dos equipamentos e insumos específicos para a 

realização dos referidos serviços faz-se mister a terceirização dos mesmos. 

 

Destarte, a experiência administrativa tem mostrado que as contratações de serviços especializados 

atendem a expectativa da administração de maneira satisfatória, fazendo com que a mesma seja 

desonerada da necessidade de alocar na sua execução o quadro já insuficiente de pessoal e de adquirir 

insumos e equipamentos através da realização de novos certames. Na contratação pleiteada, toda a 

execução ficará a cargo da contratada que deverá apresentar os serviços contratado de forma 

completa, seguindo os parâmetros de segurança, legislação pertinente e especificações técnicas. 

 
4) PRAZO DE EXECUÇÃO 
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4.1. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses. 

4.2. Os equipamentos deverão ser disponibilizados nas datas e locais indicados pela SALTUR no 

município de Salvador, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

5) TIPO/REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1.Regime de empreitada, preço unitário (diária). 

 

6) EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MATERIAIS 

6.1. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 

adequados em quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços do objeto deste 

instrumento. 

 

6.2. As ferramentas, equipamentos e materiais empregado na execução dos serviços deverão ser de 

propriedade da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade.  

 

6.3. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou extraviarem deverão ter 

sua reposição imediata pela contratada e o extravio não poderá ser usado como subterfúgio para o 

descumprimento de qualquer exigência contratual ou inobservância das disposições constantes deste 

anexo. 

 

7) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

7.1. A contratada deverá disponibilizar a seus prepostos utilizados na execução dos serviços todo o 

equipamento de proteção individual necessário à execução dos serviços contratados, de acordo com o 

previsto na NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos 

de segurança. 

 

7.2. A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de trabalho que 

envolva prepostos da contratada, que deverá prover seu pessoal de todo o equipamento e assistência 

necessária à execução dos serviços contratados. 

 

8) UNIFORMES 

8.1 A contratada deverá uniformizar e identificar os prepostos utilizados na execução dos serviços 

objeto deste Instrumento. 

 
09. DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
a) 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 
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por lote. Para os Lotes 01 a 04, os licitantes deverão comprovar a locação mínima de 30% 

do quantitativo estimado de diárias.  

 a1) Não será aceito atestado emitido por empresa do mesmo grupo empresarial do 

concorrente ou pelo próprio concorrente e por empresas das quais participem sócios ou 

diretores do licitante. 

a.2) Se o licitante participar de mais de um lote, deverá apresentar tantos atestados 

necessários para suprir a exigência por lote; 

a.3) Se o atestado for apresentado por empresa privada, poderá ser exigido a respectiva 

nota fiscal e/ou contrato dos serviços objeto do atestado. 

 

b) Declaração de que possui disponibilidade para todos os equipamentos, pessoal técnico adequado e 

disponível para a realização do objeto da licitação e estrutura solicitados neste Edital por lote. 

Listar na declaração, estrutura disponível compreendendo instalações físicas, equipamentos, 

aparelhamento técnico e membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.  

 

c) Carta de exclusividade do proprietário do equipamento para o licitante com validade mínima de dois 

meses a contar da data de abertura do certame.  

 
c.1) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV (carreta e cavalo, se for o caso) 

para o ano de 2016 do veículo objeto da proposta. 

 
d) Indicação do endereço em Salvador onde poderá ser realizada a vistoria mencionada no item 8.2.2 

deste edital. A vistoria será realizada em até 02 (dois) dias corridos, contados da data da abertura do 

certame. 

 
e) Caso seja declarado vencedor, o licitante obriga-se a dispor de estrutura em Salvador para realização 

dos serviços em até 07 dias após a assinatura do instrumento contratual. 

 

f) Apresentar Responsável Técnico devidamente registrado no CREA ou CAU que disponha de CAT 

compatível com o objeto da licitação. 

Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

f.1) A comprovação de que o Responsável Técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução 

contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) 

Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) 

Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da 

empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 



 

PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR Nº 001/2017 – LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS 
Página 26 de 83 

 

g) Declaração de disponibilidade de que possui todos os equipamentos e estrutura solicitados neste 

Edital.  

 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será realizado pela SALTUR através de crédito em conta corrente do contratado 

no prazo de até 30 (trinta) dias, após entrega do produto conforme cronograma e Autorização de 

Fornecimento expedido pela SALTUR, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

atestada por Servidor/Comissão de Recebimento. 

 

10.2 O pagamento à contratada será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente 

especificada pelo credor na instituição financeira determinada no Decreto Municipal nº 23.856 de 03 

de abril de 2013 (arts. 1º a 4º), com observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único), 

mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. 

 

10.3 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela prestadora de serviços, da 

apresentação dos documentos relacionados nos itens abaixo 18.4.1 a 18.4.6, em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade, conforme 

Decreto Municipal n.º 15.549/05, de 14 de março de 2005. 

 
10.3.1 Certidão Negativa de Débito com o INSS; 

10.3.2 Certidão de Regularidade com o FGTS; 

10.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliária e Imobiliária) para as 

empresas sediadas no município do Salvador. 

10.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. 

10.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda Federal. 

10.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

10.4. Quando da solicitação do pagamento, a nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as 

certidões relacionadas acima e deverão estar vigentes na mesma data da emissão da Nota Fiscal.  

 

10.5  A SALTUR somente obriga-se a efetuar o pagamento das diárias efetivamente utilizadas, em 

consonância com as respectivas autorizações de fornecimento. 

 

11. RIDER TÉCNICO  
 

- As especificações técnicas abaixo é indispensável para correta execução do objeto licitado, de 
forma que a presente demanda não constitui restrição ao caráter competitivo do certame.  
 

 

 
RIDER TÉCNICO PARA O LOTE 1-  MINITRIO – ITEM A 
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Frente: 

20 falantes 15’’ grave 

12 falantes 12’’ grave 

08 cornetas drive SD 375 

 

Fundo 

20 falantes 15’’ grave 

12 falantes 12’’ médio-grave 

08 cornetas drive SD 375 

 

Lateral Direita 

20 falantes 15’’ grave 

16 falantes 12’’ médio-grave 

08 cornetas drive D 400 

16 Twiteers ST 302 

 

Lateral Esquerda 

20 falantes 15’’ grave 

16 falantes 12’’ médio-grave 

08 cornetas drive D 400 

16 Twiteers ST 302 

 

Periféricos 

01 mesa de som digital 32 canais 

01 equalizador 2313 XS 

02 crossover digital 

01 processador de efeitos digital 

01 compressor Gate 

 

Amplificadores 

07 amplificadores 803 

05 amplificadores 703 

06 amplificadores NA 2200 

04 amplificadores X 10 

 

Sistema de palco 

04 monitores de voz 

01 retorno de bateria (via fone) 

01 bateria eletrônica DM5 

01 retorno para guitarra (via fone) 

01 retorno para contrabaixo (via fone) 

01 microfone sem fio SM 58 

20 microfones com fio 

10 pedestais 

10 garras 

07 via fone 

Sistema via fone - total: 07 

PRODUÇÃO E PESSOAL PARA O LOTE 1 – ITEM B 

Equipe Técnica 

01 motorista habilitado. 

01 técnico de som. 

01 eletricista responsável pelo grupo gerador. 
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Outros: 

Caminhão truncado 

01 grupo gerador 60 KVA 

12 refletores 500W 

Espaço interno com banheiro 

Largura - 3,60m / altura – 4,10m / comprimento 12,00m 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Caminhão trucado, com inspeção do equipamento após liberação pelo responsável 
técnico indicado pela contratante. 

 Obrigatoriedade de colocação de corda de proteção, sustentada por cordeiros em 
torno do veículo. 

 O licitante deverá apresentar a carta de exclusividade do equipamento (mini trio) 
juntamente com a foto. 

 Atestado de capacidade técnica informando fornecimento do objeto licitado. 

 
 
 

 
RIDER TÉCNICO PARA O LOTE 2 – TRIO ELÉTRICO B 
 

01 grupo de gerador de 150 KVA 

01 console de mixagem digital modelo com equalização paramétrica de 32 canais, com no mínimo 
12 auxiliares; 

03 processadores digital  

02 equalizadores stéreo 

02 compressores quádruplos  

02 compressores duplos 

02 processadores de efeito SPX-900, 900 

15 garras 

15 pedestais para microfones 

25 microfones SM 58, SM 57 

02 microfones sem fio  

01 microfone SM 81 

01 bateria eletrônica 

16 refletores com lâmpadas par 64, com mesa de iluminação 

04 mini-brut 

01 camarim climatizado 

01 sanitário 

 

PA Frente 

16 caixas tipo corneta exponencial, contendo 32 falantes de 15’’ 

08 caixas tipo corneta exponencial, contendo 16 falantes de 10” ou 12’’ 

12 driver’s 

 

Fundo 

16 caixas tipo corneta exponencial, contendo 32 falantes de 15’’ 

08 caixas tipo corneta exponencial, contendo 16 falantes de 10’’ ou 12” 

16 driver’s 

04 equalizadores stéreo 31 bandas 

 

PRODUÇÃO E PESSOAL PARA O LOTE 02 – ITEM B  

 

Equipe Técnica: 

01 produtor 

02 motoristas devidamente habilitados 

01 técnico de som 
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01 auxiliar técnico de palco 

02 auxiliares para limpeza e arrumação do trio, inclusive do camarim 

01 eletricista responsável pelo grupo gerador 

OBSERVAÇÕES: 

 Cavalo mecânico simples ou traçado com potência mínima de 400 CV, devidamente 
revisado e em bom estado de conservação 

 Cavalo equipado com grades de proteção das rodas. 

 Cavalo mecânico e carreta devidamente licenciados e equipados de forma a atender 
as exigências dos órgãos vistoriadores 

 Obrigatoriedade da sinalização exclusiva de comunicação palco – cabine (NÃO 
SERÃO ACEITOS RÁDIOS TRANSMISSORES). 

 Obrigatoriedade de colocação de corda de proteção, sustentada por no mínimo 08 
(oito) cordeiros, em torno do cavalinho e da junção cavalinho/carreta. 

 Camarim espaçoso equipado com ar condicionado e frigobar. 

 Com a utilização de consoles digitais automaticamente elimina-se diversos 
componentes do periférico. 

 Utilização de amplificadores compatíveis com o material discriminado 

 Atestado de capacidade técnica informando fornecimento do objeto licitado. 

 

 

 
RIDER TÉCNICO PARA O LOTE 3- TRIO ELÉTRICO A 
 

02 grupos geradores de 140/180 KVA, em compartimento silenciado (no mínimo dois) 

02 console de mixagem digital de qualidade sendo uma para o som externo e uma para 
monitoração, com equalização paramétrica de 52 canais, no mínimo 12 auxiliares 

03 processadores digitais de qualidade comprovada 

02 equalizadores stéreo de 31 bandas 1/3 por oitava 

02 compressores quádruplos ou equivalente individualizado 

03 quadri-gate ou canais individualizados 

02 processadores de efeito de qualidade comprovada 

20 garras modelo LP ou similar 

30 pedestais para microfones 

25 microfones SM 58, SM 57 

04 microfones sem fio de qualidade com frequência variável 

01 microfone SM 81 

01 bateria eletrônica ou bateria acústica de qualidade com peles de reserva 

24 refletores com lâmpadas par led  com mesa de iluminação digital programada 

16 mini-brut 

02 camarins climatizados compostos com frigobar e microondas 

02 sanitários no mínimo com água potável 

 

PA Frente 

No mínimo um sistema line contendo 12 caixas contendo falantes e drives internos; 

No mínimo 10 caixas de grave com falante de 18” polegadas; 

 

Fundo 
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No mínimo um sistema line contendo 12 caixas contendo falantes e drives internos; 

No mínimo 10 caixas de grave com falante de 18” polegadas; 

 

PA Laterais 

12 Caixas de grave com falante de 18” polegadas; 

No mínimo 12 caixas de line por lateral; 

 

Sistema Monitorização de Palco 

No mínimo 04 amplificadores de palco (para baixo, guitarra e teclado) 

Spot monitor no mínimo 12, caso contrário o trio deverá dispor fones de ouvidos para substituir 
os sports 

Cabos e multicabos de interligação quantidade necessária para ligar o sistema 

Amplificadores de potência deverá ter a quantidade necessária e de preferência da mesma 
marca 

OBSERVAÇÕES: 

 Obrigatoriedade da sinalização exclusiva de comunicação palco – cabine (NÃO 
SERÃO ACEITOS RÁDIOS TRANSMISSORES). 

 Obrigatoriedade de colocação de corda de proteção, sustentada por cordeiro, 
em torno do cavalinho e da junção cavalinho/carreta. 

 Trio com cavalinho truncado, com inspeção do equipamento após liberação 
pelo responsável técnico indicado pela contratante. 

 Apresentar nome fantasia do trio com rider técnico. 

 O equipamento deverá contar com no mínimo 01 (um) camarim climatizado e 02 
(dois) sanitários. 

 

 
PRODUÇÃO E PESSOAL PARA O LOTE 3 – ITEM B 
 

Equipe Técnica 

01 produtor 

02 motoristas devidamente habilitados 

02 técnicos de som 

01 auxiliar técnico de palco 

02 auxiliares para limpeza e arrumação 

01 eletricista responsável pelos grupos geradores 

02 Brigadistas 

 
 

 
 RIDER TÉCNICO PARA O LOTE 4 – TRIO ELÉTRICO “PREMIUM” 
 

02 grupos geradores de no mínimo 230 kva em compartimento silenciado; 

02 console de mixagem digital de qualidade sendo uma para o som externo e uma para 
monitoração, com equalização paramétrica de 52 canais, no mínimo 12 auxiliares; 

04 processadores digitais de qualidade comprovada; 

02 equalizadores stéreo de 31 bandas 1/3 por oitava; 

02 compressores quádruplos ou equivalente individualizado; 

03 quadri-gate ou canais individualizados; 
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02 processadores de efeito de qualidade comprovada; 

20 garras modelo LP ou similar; 

30 pedestais para microfones; 

25 microfones SM 58, SM 57; 

04 microfones sem fio de qualidade com frequência variável; 

01 microfone SM 81; 

01 bateria eletrônica ou bateria acústica de qualidade com peles de reserva; 

24 refletores com lâmpadas par led, com mesa de iluminação digital programada; 

16 mini-brut 

02 camarins climatizados compostos com frigobar e micro-ondas e têm que ser interligados;  

03 sanitários no mínimo com água potável;  

 

PA Frente 

No mínimo um sistema line contendo 16 caixas três vias sendo grave, médio grave e driver 
com guia de onda; 

No mínimo 16 caixas de grave com 02 falantes de 18” polegadas; 

 

Fundo 

No mínimo um sistema line contendo 16 caixas três vias sendo grave, médio grave e driver 
com guia de onda; 

No mínimo 16 caixas de grave com 02 falantes de 18” polegadas; 

 

PA Laterais 

12 Caixas de grave com 02 falantes de 18” polegadas; 

No mínimo 12 caixas de line 3 vias sendo grave, médio grave e driver com guia de onda. Por 
lateral 
 

Sistema Monitorização de Palco 

No mínimo 04 amplificadores de palco (para baixo, guitarra e teclado);  

Spot monitor amplificado no mínimo 12, caso contrário o trio deverá dispor de fones de ouvidos 
para substituir os spots.  

Cabos e multicabos de interligação quantidade necessária para ligar o sistema; 

Amplificadores de potência deverá ter a quantidade necessária e de preferência da mesma 
marca; 
Cobertura Retrátil automática. 

OBSERVAÇÕES: 

 - É indispensável da sinalização exclusiva de comunicação palco – cabine do 
motorista do trio (não serão aceitos rádios transmissores). 

 - Obrigatoriedade de colocação de corda de proteção, sustentada por no mínimo 
10 cordeiros, em torno do trio / cavalo trator e truck. Equipe de cordeiro fardada 
com luva e protetor auricular;  

 - Montagem: deverá ser montado em prancha com comprimento em torno 18,40 
m.  Sem cavalo, entretanto com 4,80 m de altura e 3,20 m de largura com orelhas 
fechadas e 4,60 m de largura com orelhas abertas (medidas aproximadas); 

 - Acessos: serão em número de dois em caráter independente para bandas e 
convidados. 

 Cavalo: Traçado, ano de fabricação no máximo 2012, apto a transitar permitido 
para transitar pela legislação; 
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 Camarim: deverá conter ar-condicionado, com um banheiro independente e 
separado, bem como banheiro para convidados. (Os camarins têm que ser 
interligados.) 

 O equipamento deverá contar com no mínimo 01 (um) camarim climatizado e 02 
(dois) sanitários. 

 
PRODUÇÃO E PESSOAL PARA O LOTE 4 – ITEM B 
 

Equipe Técnica 

01 produtor; 

02 motoristas devidamente habilitados 

02 técnico de som; 

01 auxiliar técnico de palco; 

02 auxiliares para limpeza e arrumação; 

01 eletricista responsável pelos grupos geradores. 

02 Brigadistas  

 
 
 
 
 
 

 
RIDER TÉCNICO PARA O LOTE 5 ITEM A – CARRO PRANCHÃO 
 

Carroceria: montada em “prancha baixa” com 15,00m de comprimento, 3,20m de altura, palco 
principal medindo 9,00m de comprimento por 4,80m de largura, altura de 1,20m do chão e 
forrado com grama sintética; 
Cavalo de força: trucado, ano de fabricação a partir de 2010; 
Camarim: 01 unidade com ar-condicionado e banheiro; 
Sistema de Iluminação: 01 mesa de Iluminação, 16 Refletores PAR LED, 10 refletores 1500W; 
Sistema de Sonorização (3 vias): 
- PA Frente e Fundo – 10 caixas de alta line array, 06 caixas de sub w2x18”; 
- Amplificadores Laterais - 24 amplificadores compatíveis com o sistema; 
- Amplificadores frente e fundo - 26 amplificadores compatíveis com o sistema; 
- Sistema de AC - 02 geradores com capacidade mínima de 180 kva cada / 06 pontos de AC de 
120 v, 60 hz estabilizados no palco; 
- Consoles e periféricos: 02 consoles de mixagem com equalização paramétrica de 52 canais, 
no mínimo 12 auxiliares (mesa digital) / 04 equalizadores estéreo / 4 equalizadores 31 bandas 
estéreos / 02 divisores / 06 vias estéreos / 02 compressores quádruplos / 02 compressores 
duplos / 03 quadri-gate / 02 processadores digital / 01 DVD player com leitura para MP3; 
- Monitores: 08 monitores de voz com 01 falante de 15” / 01 monitor de bateria com 02 falantes 
de 15” / 02 Monitores para percussão com 01 falante de 15” / 02 Amplificadores para Guitarra 
/ 01 Amplificador para Teclado / 01 Amplificador para Contra Baixo; 
- Equipamentos: 01 Bateria Completa (01 Bumbo, 01 Surdo, 02 Tons e Máquina de Chimbal e 
Banco) / 01 Estante para Teclado / 02 microfones sem fio / 40 microfones com fio / 18 pedestais 
/ 20 garras. 

 

PRODUÇÃO E PESSOAL PARA O LOTE 5– ITEM B 

EQUIPE TÉCNICA:  
- Equipe de produção: 1 Produtor, 1 Técnico de Som, 1 Técnico de Luz e 3 ajudantes; 
- Motorista: 2 condutores habilitados para trios elétricos; 
- Eletricista Grupos Geradores: 1 técnico 
- Equipe de apoio: 10 técnicos (para delimitar área de segurança no entorno do trio durante o 
percurso); 



 

PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR Nº 001/2017 – LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS 
Página 33 de 83 

 

- Equipe de Segurança: 4 técnicos; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RIDER TÉCNICO PARA O LOTE 6 – CAVALINHOS RESERVA E GUINCHOS 
 

 CAVALINHO TRAÇADO 

 Ano de fabricação a partir de 2012 

 Motor com potência mínima de 400 CV  

 Ótimo estado de conservação 

 02 (dois) motoristas com curso do Detran para o carnaval e 01 (um) mecânico 
OBS: O veículo deverá estar vistoriado pela central única de vistorias. 
Quantidade estimada do equipamento -01(hum) cavalinho, totalizando 20 (vinte) diárias. 
 

 CAVALINHO TOCO 
 

 Ano de fabricação a partir de 2012 

 Motor com potência mínima de 360 CV 

 Ótimo estado de conservação 

 02 (dois) motoristas com curso do Detran, para o carnaval e 1 (um) mecânico. 
 OBS: O veículo deverá estar vistoriado pela central única de vistorias. 
Quantidade estimada do equipamento -01(hum) cavalinho, totalizando 20 (vinte) diárias. 
 

  CARRO GUINCHO  

 Locação de carros guincho de grande porte, com capacidade para rebocar ônibus, 
caminhões e carretas até 50.000 (cinquenta mil) quilos e braço hidráulico (munck) com 
capacidade para suspender até 6.000 (seis mil) quilos e transportar até 10.000 (dez mil) 
quilos (como prismas e estacas de blocos de concreto), para interdição de vias, com 
mangueira instalada no compressor do guincho para encher pneus de ônibus, carretas e 
caminhões. 

    OBS: O veículo deverá estar vistoriado pela central única de vistorias. 
Quantidade estimada do equipamento -02(dois) carros guincho, totalizando 50 (cinquenta) 
diárias. 
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PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR Nº 001/2017 

ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS (POR LOTE) 

 

Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

LICITAÇÃO SALTUR Nº  
001/2017 

LOTE Nº 1  
MINI TRIO 

DATA DE ABERTURA : 

NOME DA EMPRESA : 

CNPJ :  

ENDEREÇO : 

CEP : 

TELEFONE (DDD): 

FAX (DDD): 

E-MAIL : 

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS 

ENQUADRAMENTO :       MICROEMPRESA  (    )                EPP   (    )                  NÃO É ME/EPP (    ) 

ENDEREÇO PARA VISTORIA EM SALVADOR : 
 

NOME DE FANTASIA DO MINI TRIO : 

PLACA DO MINI TRIO : RENAVAN Nº : 

OBJETO : Constitui objeto da presente licitação a locação de MINI TRIO e PRODUÇÃO, nas especificações 
e quantidades constantes no Termo de Referência ANEXO 1 deste edital, visando futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da SALTUR. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. PREÇO UNIT. 
R$ 

PREÇO ITEM 
R$ 

A LOCAÇÃO DE MINI TRIO DIÁRIA 200 000,00 000,00 

B PRODUÇÃO E PESSOAL DIÁRIA 200 000,00 000,00 

XX TOTAL GERAL LOTE 1 XX XX XX 000,00 

VALOR GERAL POR EXTENSO (....) 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 

e outros gravames que possam incidir sobre a prestação de serviços que será prestado em qualquer 

localidade do município do Salvador. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

(a) a presente proposta, apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira 
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em tela quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, noto do 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SALTUR e/ou Prefeitura Municipal do Salvador antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 
Salvador, ____ de xxxxxxx de 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

 

FOTO DA FRENTE DO MINITRIO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO LADO ESQUERDO (LADO DO VOLANTE) DO MINITRIO 
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FOTO DO LADO DIREITO DO MINITRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DA TRASEIRA DO MINITRIO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA) 
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Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

LICITAÇÃO SALTUR Nº  
001/2017 

LOTE Nº 2 
TRIO ELÉTRICO B 

DATA DE ABERTURA : 

NOME DA EMPRESA : 

CNPJ :  

ENDEREÇO : 

CEP : 

TELEFONE (DDD): 

FAX (DDD): 

E-MAIL : 

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS 

ENQUADRAMENTO :       MICROEMPRESA  (    )                EPP   (    )                  NÃO É ME/EPP (    ) 

ENDEREÇO PARA VISTORIA EM SALVADOR : 
 

NOME FANTASIA DO TRIO ELÉTRICO A : 

PLACA : RENAVAN Nº : 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a locação de TRIO ELÉTRICO B e PRODUÇÃO, nas 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência ANEXO 1 deste edital, visando futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da SALTUR. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. PREÇO UNIT. 
R$ 

PREÇO ITEM 
R$ 

A LOCAÇÃO DE TRIO 
ELETRICO B 

 
DIÁRIA 

 
200 

 
000,00 

 
000,00 

B PRODUÇÃO E PESSOAL DIÁRIA 200 000,00 000,00 

XX TOTAL GERAL LOTE 2 XX XX XX 000,00 

VALOR GERAL POR EXTENSO (....) 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 

e outros gravames que possam incidir sobre a prestação de serviços que será prestado em qualquer 

localidade do município do Salvador. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

(a) a presente proposta, apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira 
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em tela quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, noto do 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SALTUR e/ou Prefeitura Municipal do Salvador antes da abertura oficial das propostas; e 
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 
Salvador, ____ de xxxxxxx de  2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

 

FOTO DA FRENTE DO TRIO ELETRICO B (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO LADO ESQUERDO (LADO DO VOLANTE) DO TRIO ELETRICO B 
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FOTO DO LADO DIREITO DO TRIO ELÉTRICO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DA TRASEIRA DO TRIO ELÉTRICO B (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA) 
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Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

LICITAÇÃO SALTUR Nº  
001/2017 

LOTE Nº 3 
TRIO ELÉTRICO A 

DATA DE ABERTURA : 

NOME DA EMPRESA : 

CNPJ :  

ENDEREÇO : 

CEP : 

TELEFONE (DDD): 

FAX (DDD): 

E-MAIL : 

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS 

ENQUADRAMENTO :       MICROEMPRESA  (    )                EPP   (    )                  NÃO É ME/EPP (    ) 

ENDEREÇO PARA VISTORIA EM SALVADOR : 
 

NOME FANTASIA DO TRIO ELETRICO A : 

PLACA DA CARRETA : RENAVAN DA CARRETA: 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a locação de TRIO ELÉTRICO A e PRODUÇÃO, nas 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência ANEXO 1 deste edital, visando futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da SALTUR. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. PREÇO UNIT. 
R$ 

PREÇO ITEM 
R$ 

A LOCAÇÃO DE TRIO 
ELETRICO A 

 
DIÁRIA 

 
200 

 
000,00 

 
000,00 

B PRODUÇÃO E PESSOAL DIÁRIA 200 000,00 000,00 

XX TOTAL GERAL LOTE 3 XX XX XX 000,00 

VALOR GERAL POR EXTENSO (....) 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 

e outros gravames que possam incidir sobre a prestação de serviços que será prestado em qualquer 

localidade do município do Salvador. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

(a) a presente proposta, apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira 
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em tela quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, noto do 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SALTUR e/ou Prefeitura Municipal do Salvador antes da abertura oficial das propostas; e 
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 
Salvador, ____ de xxxxxx de 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

 

FOTO DA FRENTE DO TRIO ELETRICO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO LADO ESQUERDO  DO TRIO ELÉTRICO A 
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FOTO DO LADO DIREITO DO TRIO ELÉTRICO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DA TRASEIRA DO TRIO ELÉTRICO A (COM PLACA DA PRANCHA) 
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Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

LICITAÇÃO SALTUR Nº  
001/2017 

LOTE Nº 4 
TRIO ELÉTRICO PREMIUM 

DATA DE ABERTURA : 

NOME DA EMPRESA : 

CNPJ :  

ENDEREÇO : 

CEP : 

TELEFONE (DDD): 

FAX (DDD): 

E-MAIL : 

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS 

ENQUADRAMENTO :       MICROEMPRESA  (    )                EPP   (    )                  NÃO É ME/EPP (    ) 

ENDEREÇO PARA VISTORIA EM SALVADOR : 
 

NOME FANTASIA DO TRIO PREMIUM : 

PLACA DA CARRETA : RENAVAN DA CARRETA: 

PLACA DO CAVALO/ANO : RENAVAN DO CAVALO : 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a locação de TRIO ELÉTRICO PREMIUM e PRODUÇÃO, 
nas especificações e quantidades constantes no Termo de Referência ANEXO 1 deste edital, visando futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da SALTUR. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. PREÇO UNIT. 
R$ 

PREÇO ITEM 
R$ 

A LOCAÇÃO DE TRIO 
ELÉTRICO PREMIUM 

DIÁRIA 200 000,00 000,00 

B PRODUÇÃO E PESSOAL DIÁRIA 200 000,00 000,00 

XX TOTAL GERAL LOTE 4 XX XX XX 000,00 

VALOR GERAL POR EXTENSO (....) 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 

e outros gravames que possam incidir sobre a prestação de serviços que será prestado em qualquer 

localidade do município do Salvador. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

(a) a presente proposta, apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira 
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em tela quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, noto do 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SALTUR e/ou Prefeitura Municipal do Salvador antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
Salvador, ____ de xxxxxxx de 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

FOTO DA FRENTE DO TRIO ELÉTRICO PREMIUM (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA 

DO CAVALO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO LADO ESQUERDO (LADO DO VOLANTE) DO TRIO ELÉTRICO PREMIUM 
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FOTO DO LADO DIREITO DO TRIO ELÉTRICO PREMIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DA TRASEIRA DO MINITRIO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA DA CARRETA) 
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Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

LICITAÇÃO SALTUR Nº  
001/2017 

LOTE Nº 5 
CARRO PRANCHÃO  

DATA DE ABERTURA : 

NOME DA EMPRESA : 

CNPJ :  

ENDEREÇO : 

CEP : 

TELEFONE (DDD): 

FAX (DDD): 

E-MAIL : 

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS 

ENQUADRAMENTO :       MICROEMPRESA  (    )                EPP   (    )                  NÃO É ME/EPP (    ) 

ENDEREÇO PARA VISTORIA EM SALVADOR : 
 

NOME FANTASIA DO CARRO PRANCHÃO : 

PLACA DA CARRETA : RENAVAN DA CARRETA: 

PLACA DO CAVALO/ANO : RENAVAN DO CAVALO : 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a locação de CARRO PRANCHÃO e PRODUÇÃO, nas 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência ANEXO 1 deste edital, visando futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da SALTUR. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. PREÇO UNIT. 
R$ 

PREÇO ITEM 
R$ 

A LOCAÇÃO DE CARRO 
PRANCHÃO 

DIÁRIA 30 000,00 000,00 

B PRODUÇÃO E PESSOAL DIÁRIA 200 000,00 000,00 

XX TOTAL GERAL LOTE 5 XX XX XX 000,00 

VALOR GERAL POR EXTENSO (....) 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 

e outros gravames que possam incidir sobre a prestação de serviços que será prestado em qualquer 

localidade do município do Salvador. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

(a) a presente proposta, apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira 
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em tela quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, noto do 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SALTUR e/ou Prefeitura Municipal do Salvador antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
Salvador, ____ de xxxxx de 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

FOTO DA FRENTE DO CARRO PRANÇHÃO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO LADO ESQUERDO (LADO DO VOLANTE) DO CARRO PRANCHÃO 
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FOTO DO LADO DIREITO DO CARRO PRANCHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DA TRASEIRA DO CARRO PRANCHÃO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA ) 
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Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

LICITAÇÃO SALTUR Nº  
001/2017 

LOTE Nº 6 
CAVALINHOS RESERVA E GUINCHO  

DATA DE ABERTURA : 

NOME DA EMPRESA : 

CNPJ :  

ENDEREÇO : 

CEP : 

TELEFONE (DDD): 

FAX (DDD): 

E-MAIL : 

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS 

ENQUADRAMENTO :       MICROEMPRESA  (    )                EPP   (    )                  NÃO É ME/EPP (    ) 

ENDEREÇO PARA VISTORIA EM SALVADOR : 
 

NOME FANTASIA DO CAVALINHO : 

PLACA : RENAVAN Nº : 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a locação de CAVALINHOS RESERVA E QUINCHO, nas 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência ANEXO 1 deste edital, visando futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da SALTUR. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID. PREÇO UNIT. 
R$ 

PREÇO ITEM 
R$ 

A LOCAÇÃO CAVALINHO 
TOCO 

 
DIÁRIA 

 
20 

 
000,00 

 
000,00 

B LOCAÇÃO DE CAVALINHO 
TRAÇADO 

DIÁRIA 20 000,00 000,00 

C LOCAÇÃO DE GUINCHO DIÁRIA 50 000,00 000,00 

XX TOTAL GERAL LOTE 5 XX XX XX 000,00 

VALOR GERAL POR EXTENSO (....) 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 

e outros gravames que possam incidir sobre a prestação de serviços que será prestado em qualquer 

localidade do município do Salvador. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

(a) a presente proposta, apresentada para participar desta licitação, foi elaborada de maneira 
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em tela quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, noto do 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
SALTUR e/ou Prefeitura Municipal do Salvador antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 
Salvador, ____ de xxxxxx  de  2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

FOTO DA FRENTE DO CAVALINHO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DO LADO ESQUERDO (LADO DO VOLANTE) DO CAVALINHO 
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FOTO DO LADO DIREITO DO CAVALINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DA TRASEIRA DO CAVALINHO (COM VISUALIZAÇÃO DA PLACA ) 
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FOTOS (CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL) 

 

FOTO DA FRENTE DO CARRO GUINCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO TRASEIRA CARRO GUINCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR Nº 001/2017 



 

PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR Nº 001/2017 – LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS 
Página 59 de 83 

 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A EMPRESA SALVADOR 

TURISMO S/A – SALTUR E A -----------------

------------------------------------- NAS 

CONDIÇÕES E CLÁUSULAS A SEGUIR 

AJUSTADAS. 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da EMPRESA SALVADOR TURISMO S/A – SALTUR, com 

sede na Rua Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 40150-130, nesta Capital, Inscrita no CNPJ sob 

o nº 14.909. 105/0001-72, neste ato representada pelo Sr. Presidente, Sr. Isaac Chaves Edington, e 

pelo Diretor Administrativo Financeiro Antônio José Oliveira Lins, na forma do seu Estatuto Social, 

doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXXX, doravante denominada simplesmente 

CONTATADA, têm entre si acordados os termos deste Contrato cuja celebração foi autorizada 

mediante ato homologatório às fls. XXXX do Processo Administrativo nº XXX/XXXX - SALTUR, 

mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 

independentemente de transcrição, os documentos: 

 

a) Edital de Pregão Presencial nº 001/2017 – SALTUR de XX/XX/XXXX; 

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em XX/XX/XXXX. 

c) Havendo qualquer disposição conflitante entre este Contrato e o Edital de Pregão Presencial nº 

001/2017 – SALTUR, inclusive seus Anexos, prevalecerá aquela que seja mais favorável ao Município 

do Salvador. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

6.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Municipal nº 

6.148/02, Lei Complementar nº 123/06 e pela Lei Complementar nº 147/14, no que couber, Decretos 

Municipais nº 13.724/02, alterado pelo Dec. nº 15.814/2005, 13.991/02, 15.709/05, 15.611/05, alterado 

pelo Decreto nº 20.200/09 e 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, na sua atual redação e na Lei Municipal nº. 4.484/92 e demais 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as normas constantes do 

Decreto Municipal nº 23.781 de 16/01/2013. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

1.2 2.1 Constitui objeto da presente licitação para eventual locação de trio elétrico, mini trio elétrico, 

cavalos reserva para reboque, carros guincho, carros pranchão e produção, 
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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. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor máximo e estimado, de R$ xxxxxxx 

(xxxxxxxxxx), incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, especialmente os de 

natureza tributária, trabalhista e previdenciária, impostos, taxas, contribuições sociais, fiscais, 

parafiscais, materiais e mão-de-obra, bem como a sua remuneração, não cabendo nenhum pagamento 

adicional. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 

4.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos no orçamento da EMPRESA SALVADOR 

TURISMO S/A – SALTUR, no Projeto/Atividade 230101 – Realização do calendário anual de eventos 

e festas populares - Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

que ocorrer e Fonte de Recursos 0100. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será realizado pela unidade CONTRATANTE do serviço, através de crédito em conta 

corrente ___________, Agência ________, Banco Bradesco, indicados na declaração fornecida por 

estabelecimento bancário utilizado pela CONTRATADA para pagamentos, na forma do disposto no art. 

4.º, § 2.º do Decreto Municipal nº. 13.991/2002, constante na proposta de preços, no prazo de até 30 

(trinta) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

 

5.2 Os pagamentos serão realizados conforme emissão de Autorização de Fornecimento e após a 

apresentação da Nota Fiscal em 2 (duas) vias, devidamente atestadas pelo setor competente, com os 

requisitos da lei vigente, dentro do prazos e demais condições estabelecidas na sua proposta e após 

emissão da nota de empenho. 

 

5.3 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da 

fatura, devidamente corrigida. 

 

5.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em 

que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
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5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajuste de preço. 

 

5.6 A CONTRATADA declara ter levado em conta, na apresentação de sua proposta, todos os custos, 

emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e tributos incidentes sobre a execução dos serviços, 

não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 

de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

5.7 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a 

execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos 

valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 

 

5.8 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela prestadora de serviços, da 

apresentação dos documentos relacionados nos itens abaixo 5.8.1 a 5.8.6, em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade, conforme Decreto 

Municipal n.º 15.549/05, de 14 de março de 2005. 

 

5.8.1 Certidão Negativa de Débito com o INSS; 

5.8.2 Certidão de Regularidade com o FGTS; 

5.8.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliária e Imobiliária) da sede ou 

domicílio do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

5.8.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. 

5.8.5 Prova de regularidade com a Fazenda Federal. 

5.8.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

5.9 Quando da solicitação do pagamento, a nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as 

certidões relacionadas acima e deverão estar vigentes na mesma data da emissão da Nota Fiscal.  

 
5.10 A SALTUR somente obriga-se a efetuar o pagamento das diárias efetivamente utilizadas, em 

consonância com as respectivas autorizações de fornecimento. 

 
5.11 A SALTUR poderá deduzir das faturas a vencer as penalidades pecuniárias eventualmente 

aplicadas respeitando o direito prévio da ampla defesa.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela SALTUR, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e 
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordos 

celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

 

CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A Contratada obriga-se a: 

7.1.1 Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços; 

7.1.2 Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas 

envolvidas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com a 

Administração Pública Municipal; 

7.1.3 Fornecer todos os materiais, equipamentos e suporte operacional necessários à execução dos 

serviços, já incluídos no preço total cotado na proposta da CONTRATADA; 

7.1.4 Executar os serviços objeto deste contrato nos prazos estabelecidos, observando as normas da 

ABNT, quando houver; 

7.1.5 Operar os equipamentos necessários à execução do serviço; 

7.1.6 Utilizar técnicos devidamente credenciados para a execução dos serviços com a supervisão de 

profissional de nível superior; 

7.1.7 Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e prepostos durante a execução 

dos serviços objeto deste Contrato; 

7.1.8 Fornecer aos seus empregados e prepostos os equipamentos de proteção individual 

indispensáveis à execução dos serviços objeto deste Contrato, de acordo com as normas de proteção 

e regulamentos do trabalho; 

7.1.9 Refazer, à própria custa, os serviços de instalação em que foram empregadas técnicas não 

recomendadas, ou que apresentem vícios ou defeitos de execução e, ainda, todo trabalho considerado 

inaceitável pela CONTRATANTE; 

7.1.10 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

7.1.11 Apresentar o nome fantasia do trio com rider técnico, bem como a comprovação, através de 

documentos idôneos, que o Trio/Mini-Trio é de propriedade da Licitante ou que esta detém sua posse 

durante o período do evento. 

7.1.12 Informar as datas e os locais onde se encontram os Trios/Mini-Trios no período a ser indicado 

pelo responsável técnico da SALTUR, para que esta empresa possa fazer a vistoria no veículo. 

7.1.13 Os objetos deste Termo de Referência deverão estar cobertos com garantia durante a 

realização do evento. 

7.1.14 Disponibilizar, obrigatoriamente, sinalização exclusiva nos trios elétricos de comunicação palco 

– cabine (não serão aceitos rádios transmissores). 

7.1.15 Dispor, obrigatoriamente, nos trios elétricos e mini trios, corda de proteção, sustentada por 

cordeiro, em torno do cavalinho e da junção cavalinho/carreta. 

7.1.16 Disponibilizar o(s) trio(s) com cavalinho trucado, para inspeção do equipamento após liberação 

pelo responsável técnico indicado pela contratante. 
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7.1.17 Disponibilizar o(s) Caminhão(ões) trucado, para inspeção do equipamento após liberação pelo 

responsável técnico indicado pela contratante. 

7.1.18 Disponibilizar nos trios elétricos, no mínimo, 01 (um) camarim climatizado e 02 (dois) sanitários. 

7.1.19  Os licitantes deverão apresentar a carta de exclusividade dos trios elétricos e mini trios 

juntamente com a foto. 

7.1.20 A implantação será conferida no local por um técnico da SALTUR juntamente com o 

responsável técnico da empresa contratada de acordo com as plantas fornecidas no Anexo I desse 

processo; 

7.1.21 A contratada deverá manter plantão de 24 (vinte e quatro) horas durante o período do evento, 

um responsável com poderes de decisão, para adoção de quaisquer providências cabíveis; 

7.1.22 Promover a remoção, às suas expensas, dos serviços que estiverem em desacordo com as 

especificações do Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou 

acondicionamento indevido, providenciando a substituição dos mesmos, imediatamente, após a 

constatação; 

7.1.23 Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou 

recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE; 

7.1.24 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos 

para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contato; 

7.1.25 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços; 

7.1.26 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTATANTE 

e a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que 

estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de 

paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando não isto ocorrer por exigência do 

CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstancias que deverão ser 

comunicadas imediatamente, após a sua ocorrência; 

 

CLAUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se 

a: 

8.2 Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato; 

8.3 Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

8.4 Proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa 

oficial, no prazo legal. 

8.5 Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a 

contratação;  

8.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA prestar fora das especificações do 

Edital. 

8.7 Facilitar o acesso da CONTRATADA ao local dos serviços. 
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8.8 Fiscalizar a execução dos serviços contratados, zelando para que os materiais a serem empregados 

estejam de acordo com as especificações contidas na proposta da CONTRATADA. 

8.9 Conferir os serviços ao final de sua execução, inclusive com a aprovação final para o “atesto” na 

fatura de serviço. 

 

CLÁSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1 Competirá à Diretoria de Eventos da CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução 

do contato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante 

não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do Contrato. 

 

I. O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação 

do serviço, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão 

de documento de cobrança, consoante o art. 40, § 3º da Lei n.º 8.666/93. 

II. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, observando-se 

os seguintes prazos: 

a) Se a verificação da conformidade do objeto com a especificação, bem assim o cumprimento das 

obrigações acessórias puder ser realizada de imediato, será procedido de logo o recebimento definitivo; 

b) Quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da quantidade ou da complexidade do 

objeto, não for possível proceder-se a verificação imediata de conformidade, será feito o recebimento 

provisório, devendo ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias. 

III. O recebimento definitivo dos serviços, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) 

membros. 

 

9.2 Caberá ao Diretor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE a gestão do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, 

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser 

prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de 60 meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei nº 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto 

Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na 

Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92. 

I) Sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes: 

 

a) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos e multa de 

20% (vinte) do valor total de sua proposta ao licitante arrematante, que, convocado, DEIXAR DE 
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ENTREGAR DOCUMENTOS E/OU PROPOSTA, e/ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame e/ou não mantiver a proposta durante sua validade; 

11.2 Quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço: 

 

a) Advertência, se o atraso for de até 24 horas, independentemente da redução proporcional no atraso 

na fatura mensal e do ressarcimento de eventuais prejuízos; 

 

b) Multa de 5% do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 24 horas e inferior à 48 horas, 

independentemente da redução proporcional no atraso na fatura mensal e do ressarcimento de 

eventuais prejuízos; 

 

c) Multa de 10% do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 48 horas e inferior à 96 horas, 

independentemente da redução proporcional no atraso na fatura mensal e do ressarcimento de 

eventuais prejuízos; 

 

d) Multa de 15% do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 96 horas e inferior à 5 dias 

corridos, independentemente da redução proporcional no atraso na fatura mensal e do ressarcimento 

de eventuais prejuízos. 

 

11.3 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, a 

depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando deixar de atender ou garantir 

as especificações e características técnicas previstas no edital e seus anexos, contrato ou instrumento 

equivalente. 

 

II) Nos casos de: retardamento imotivado no fornecimento de materiais aplicar-se-á: 

 

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor da 

fatura do fornecimento de materiais, além de suspensão de 03 (três) meses; 

 

b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de materiais, realizado 

com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, caso não tenha havido o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses; 

 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura no fornecimento de materiais realizado com 

atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente, e suspensão de 06 (seis) meses. 

 

III) Paralisar a prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses; 
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IV) Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada ou danificada: 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e declaração de inidoneidade, 

por um prazo de 01 (um) ano; 

 

V) Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber a nota de empenho: 

multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

VI) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito da 

Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos 

processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 01 (um) ano; 

 

VII) Dar causa ao retardamento da execução do certame, não manter a proposta: suspensão por um 

prazo de até 01 (um) ano. 

 

VIII) Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber a nota de empenho: 

multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

IX) Descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto 

às verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta da prestadora de serviços, 

especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não 

fornecimento de vale-transporte, vale-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas 

planilhas de preços: multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal da fatura, por evento ocorrido, 

e suspensão de 3 (três) meses. 

 

11.4 Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total contratado quando a contratada: 

 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa 

autorização do Município, por ato de competência do titular da pasta da Secretaria Municipal de Gestão; 

 

c) desatender as determinações da fiscalização; 

 

d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

 

e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos à 

CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos 

causados. 

 

11.4.1 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
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11.4.2  A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal 

esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do 

Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta; 

1.4.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a 

pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os 

motivos determinantes pela pena aplicada; 

11.4.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, 

após prévio processo administrativo. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados a 

SALTUR; 

11.4.5 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, 

nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em 

consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

11.4.6 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da notificação; 

11.4.7 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da 

infração cometida pelo adjudicatário; 

11.4.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultado o direito prévio da ampla defesa 

do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

recebimento da intimação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1 A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa, previstos 

no Art. 77 e seguintes, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1 Este contrato poderá ser rescindido: 

 

a) Unilateralmente do Contratante, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal n.º 

8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para o Contratante;  

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

PARAGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, na forma que o mesmo determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14.1 São partes integrantes deste Contrato, independente de transcrição: 

a) Edital e Anexos; 

b) Proposta de Preços da CONTRATADA;  

c) Processo Administrativo nº XXX/XXXX. 

 

14.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as 

correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma 

produzirão efeito. 

14.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente para 

dirimir questões decorrentes do descumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por se encontrarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente instrumento CONTRATUAL, 

em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim. 

 

Cidade do Salvador, BA,      de                    de 201__. 

 

PELA SALTUR:  

____________________________ 

Isaac Chaves Edington 

Presidente 

____________________________ 

Antônio José Oliveira Lins 

Diretor Administrativo Financeiro 

 

PELA CONTRATADA: 

___________________________ 

Representante Legal 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________                            ________________________________ 

CPF:         CPF:     
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PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR Nº 001/2017  

ANEXO IV – MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

EMPRESA SALVADOR TURISMO – SALTUR 
Rua Humberto de Campos, 251 – Graça, Cep. 40.150-130 – 

Salvador/Bahia 
CNPJ n.º 14.909.105/0001-72 

Tel.: (71) 3202-7600 

AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO 

Nº XXX/XXXX 
Processo nº XXX/XXXX 

Pregão nº XXX/XXXX 

                                                                                      CONTRATADA 

Razão 
Social:                           

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

Endereço:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inscr. Estadual:   

Fone:                                                                                                                                             
E-Mail:                                                                                                                        Contato: XXXXXXXX 

LOTE   ITEM OBJETO / ESPECIFICAÇÃO UN. QTDE 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
DESCREVER OBJETO 

Diária 
 

XX 
 

R$ XXXXX R$ XXXXX 

VALOR GLOBAL (por extenso): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. TOTAL R$ XXXXXXX 

  

DATA 
PRAZO DE 
ENTREGA 

FORMA DE PAGAMENTO 
VALIDADE DA 

PROPOSTA 
VIGÊNCIA 

DATA DA 
PROPOSTA 

 Até 48 horas, a 
contar da data de 
assinatura deste 

contrato. 

O pagamento será realizado em até 
30 (trinta) dias após a entrega do 

objeto e aceite pelo CONTRATANTE, 

mediante apresentação da nota fiscal 
correspondente. 

60 (sessenta) 
dias 

12 (doze) meses, a 
contar da data de 
assinatura deste 

instrumento. 

XX/XX/XXXX 

LEGISLAÇÃO 

 Lei 8.666/1993                  Lei 10.520/2002 

OBSERVAÇÔES 
 

 Nos valores constantes da proposta da CONTRATADA já estão inclusas todas as despesas com impostos ou outras 

quaisquer, havidas ou por haver, em decorrência da presente contratação. 

 No Faturamento, a CONTRATADA deverá informar o número desta Autorização de Fornecimento, no campo de 

observação da Nota Fiscal. 

ENDEREÇO DE ENTREGA 

 Rua Humberto de Campos, n. 251 – Graça – Cep: 40.150-130 – Salvador – Bahia. 

ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO 

 Condições gerais da contratação; 

 Proposta da CONTRATADA; 

 Anexo I – Especificações técnicas.  

Salvador/BA, XX DE XXXXX DE XXXX. 
APROVAÇÃO DO FORNECIMENTO  

Pelo/a CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

SALTUR 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

Isaac Chaves Edington XXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente da SALTUR XXXXXXXXXXXXX – CPF: XXXXXXXXXX 

 
 
 

 
 

Antônio José Oliveira Lins  

Diretor Administrativo Financeiro   
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1. OBJETO 
1.1 – DESCREVER OBJETO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 
2. CONDIÇÕES FINANCEIRAS 
2.1 Os preços constantes neste instrumento são fixos e irreajustáveis, estando neles incluídos os respectivos tributos/encargos ou 
qualquer outro tipo de gasto efetuado pela CONTRATADA para a realização do objeto. 
2.2 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) após a conclusão e aceitação do fornecimento pela fiscalização do/a 
CONTRATANTE. 
2.3 O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) no prazo estabelecido no anverso deste contrato, mediante apresentação da nota fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo setor competente. 
2.4 Ocorrendo atraso e/ou erro na apresentação da Nota Fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da sua regularização. 
2.5 Os documentos de cobrança deverão ser encaminhados ao Financeiro, com prazo de antecedência de até 72h (setenta e duas 
horas). A CONTRATADA deverá indicar o número de sua conta corrente e agência bancária através de documento entregue ao setor 
financeiro da SALTUR, a fim de que o/a CONTRATANTE possa efetuar o devido pagamento.  
2.6 Não será permitida, em qualquer hipótese, negociação do título com terceiros. 
 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1  Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços. 
3.2 Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução dos serviços, 
que não terão qualquer vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal. 
3.3 Fornecer os equipamentos e suporte operacional necessários à execução dos serviços, já incluídos no preço total cotado na proposta 
da CONTRATADA. 
3.4 Operar os equipamentos necessários à execução do serviço. 
3.5 Utilizar técnicos devidamente credenciados para a execução dos serviços, com a supervisão de profissional da área quando 
necessário. 
3.6 Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus prepostos durante a execução dos serviços objeto deste Contrato. 
3.7 Fornecer aos seus empregados e prepostos os equipamentos de proteção individual indispensáveis à execução dos serviços objeto 
deste Contrato, de acordo com as normas de proteção e regulamentos do trabalho. 
3.8 Refazer, à própria custa, os serviços de instalação em que foram empregadas técnicas não recomendadas, ou que apresentem 
vícios ou defeitos de execução e, ainda, todo trabalho considerado inaceitável pela CONTRATANTE. 
3.9  Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3.10 Executar os serviços conforme Especificações constantes do Anexo I, do processo. 
3.11  O recebimento dos equipamentos serão conferida no local por um técnico da SALTUR de acordo com as informações fornecidas 
no Anexo I desse processo. 
 
4.  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1 Facilitar o acesso da CONTRATADA ao local dos serviços. 
4.2 Fiscalizar a execução dos serviços contratados, zelando para que os materiais a serem empregados estejam de acordo com as 
especificações contidas na proposta da CONTRATADA. 
4.3 Conferir os serviços ao final de sua execução, inclusive com a aprovação final para o “atesto” na fatura de serviço. 
 
5. PENALIDADES 
5.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta AF, o/a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, 
independente de ordem, podendo ser cumulativas: 
5.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades 
previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, nas 
situações a seguir: 
5.3 Advertência, quando ocorrer atraso no início da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada. 
5.4 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal, quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas relativas aos serviços, previstas no 
edital, contrato ou instrumento equivalente; 
5.5 Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal. 
5.6 Prestar serviço em desacordo com o termo de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que 
comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e 
suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 
5.7 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 
5.8 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito da Administração Municipal; apresentar 
documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 
5.9 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor 
correspondente ao valor do fornecimento do serviço de sonorização, após prévio processo administrativo, ou cobrado judicialmente, 
a critério da Administração Municipal. 
5.10 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pela 
CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal. 
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5.11 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a responsabilidade da contratada 
por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
5.12 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação 
administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 
5.13 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

6. RESCISÃO 

6.1 O/A CONTRATANTE poderá, havendo atraso ou descumprimento de qualquer cláusula, rescindir imediatamente a presente AF, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial e de aplicação das penalidades constantes da Cláusula 4. 
 
7. FORO 
7.1 Fica eleito o foro de Salvador, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 
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PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR N.º 001/2017  

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 
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PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR N.º 001/2017  

ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º ..............................e CPF sob n.º................................ , a participar da licitação instaurada 

pela EMPRESA SALVADOR TURISMO S/A – SALTUR, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa  (razão social e CNPJ) , bem como 

formular propostas, recorrer, possuindo plenos poderes para praticar todos os demais atos inerentes 

ao certame.  

 

 

(Cidade), em        /        /           

 

____________________________________________ 

 

Carimbo e Assinatura da licitante 

 

COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.  
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PREGÃO PRESENCIAL – SALTUR N.º 001/2017  

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O CERTAME 

 

(Razão Social)  por seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que 

dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de 

aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da Concessão. 

DECLARA também que contratará todos os seguros necessários à consecução do objeto da 

Concessão. 

 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (razão social), CNPJ nº ________, 

sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 

impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

(Razão Social do licitante) inscrita no CNPJ nº ................................, com sede (endereço 

completo/CEP) DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos para habilitação, 

constantes no edital de Pregão Presencial nº 001/2017 da EMPRESA SALVADOR TURISMO S/A – 

SALTUR. 

 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 

 

 

OBS:  Esta declaração deverá ser redigida em papel timbrado da empresa ou afixado o carimbo com 

o CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO IRRESTRITA DO CERTAME 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) e eventual contratação na hipótese de vir 

a ser chamada para assinar contrato administrativo e executar seu objeto, a (razão social), CNPJ nº 

________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei, do edital e do contrato, aceitar 

de forma irrestrita as condições estipuladas no Edital identificado e submeter-se às normas e 

procedimentos expedidos pelo Município durante o prazo de execução contratual. 

 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 

 

 

 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

 

Declaramos ter pleno conhecimento das condições físicas dos locais onde serão prestados os serviços, 

não cabendo questionamentos e nem posteriores negativas para a não execução dos serviços. 

 

Local dada 

______________________________________________________ 

(razão social e CNPJ da empresa) 

 

 

______________________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E 

CONDIÇÕES DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO O OBJETO DO CERTAME 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) e eventual contratação na hipótese de vir 

a ser chamada para assinar contrato administrativo e executar seu objeto, a (razão social), CNPJ nº 

________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei, recebeu todos os documentos 

relativos a este Edital de concorrência e tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

dos locais de realização do objeto do certame, para o integral e fiel cumprimento das obrigações objeto 

desta licitação durante todo o período da Concessão. 

 

 

 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO XIII - TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017. 

 

 

Ao 

 

___________________________ 

(endereço) 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Empresa __________________________________com sede na cidade de ________________, na 

(rua, avenida etc) __________________________________, n.º ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

___________________________ , Conta Corrente: _____ Ag.: ______ Banco: ___________,neste 

ato representada por ___________________________, abaixo assinado, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, portador da carteira de identidade nº __________, DECLARA, sob as penalidades 

da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art.3º da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 

legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do 

art. 3º do referido diploma legal. 

 

 

(Local e data) 

 

 

______________________________________________________ 

Nome, cargo, CPF do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO XIV - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

 

NOME: 

 

CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 

 

ÓRGÃO EMISSOR: 

 

CPF Nº 

 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

 

 

 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

 

BANCO BRADESCO Nº 273 

AGÊNCIA: XXXXX 

CONTA CORRENTE: XXXXXXXX-XXX 

 

Local e data 

 

Nome, cargo, CPF do representante legal. 

 

 

OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato 
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PREGÃO PRESENCIAL - SALTUR N.º 001/2017 

ANEXO XV – MODELO DE CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

Ao Senhor 
Pregoeiro da SALTUR 
Rua Humberto de Campos 251, Graça 
SALVADOR-BA 
 
REF : PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 / LICITAÇÃO SALTUR PROCESSO Nº 010/2017 
 

DECLARAÇÃO/CARTA  DE EXCLUSIVIDADE PARA O LOTE 1 
____________________________________________________________, proprietário do 
MINITRIO________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame. 

DECLARAÇÃO/CARTA  DE EXCLUSIVIDADE PARA O LOTE 2 
____________________________________________________________, proprietário do TRIO 
ELÉTRICO B ________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame. 

DECLARAÇÃO/CARTA  DE EXCLUSIVIDADE PARA O LOTE 3 
____________________________________________________________, proprietário do TRIO 
ELÉTRICO A ________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame. 

DECLARAÇÃO/CARTA  DE EXCLUSIVIDADE PARA O LOTE 4 
____________________________________________________________, proprietário do TRIO 
ELÉTRICO PREMIUM ________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame. 
____________________________________________________________, proprietário do CAVALO 
MECÂNICO DE PLACA __________________________, RENAVAN Nº _________________, 
autorizo a empresa ______(nome do licitante)_______________________________, CNPJ nº 
______________________, a participar da licitação em epígrafe, podendo locar o cavalo por doze 
meses a contar da data de abertura do certame. 
 

DECLARAÇÃO/CARTA  DE EXCLUSIVIDADE PARA O LOTE 5 
____________________________________________________________, proprietário do CARRO 
PRANCHÃO________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame.  
 

DECLARAÇÃO/CARTA DE EXCLUSIVIDADE PARA O LOTE 6 
 

____________________________________________________________, proprietário do 
CAVALINHO TOCO ________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame.  
 
 
____________________________________________________________, proprietário do 
CAVALINHO TRAÇADO ________________________________, autorizo a empresa ______(nome 
do licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar 
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da licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura 
do certame.  
 

 
 
 

____________________________________________________________, proprietário do CARRO 
GUINCHO ________________________________, autorizo a empresa ______(nome do 
licitante)_______________________________, CNPJ nº ______________________, a participar da 
licitação em epígrafe, podendo locar o equipamento por doze meses a contar da data de abertura do 
certame.  
 
 
Salvador, ____ de XXXX de  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
                  nome e assinatura do licitante 
 

Carimbo CNPJ 

Obs.: Caso seja constatado durante o procedimento licitatório, mais uma  carta de exclusividade relativa 
ao equipamento/cavalo, os licitantes serão desclassificados ou inabilitados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


