
 
 

 

Feira de Santana, 21de fevereiro
 
Do: Departamento de Licitação e Contratos
  
Prezado (s) Senhor (es), 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa 
EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 00.435.781
2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017
de empresa especializada em prestação de serviços artísticos, para contratação 
de atrações musicais que se apresentarão. Eventos: Festa de reis; Emancipação 
da Matinha; Micareta; São João; São Pedro, Expofeira, festa do vaqueiro, 
cavalgadas, bem como o atendimento as demandas do calendário de 
eventos,informamos que: 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 

(...) Conforme contato por telefone, gostaria de saber se balaço de 
2016 que ainda está com a validade
registrado
da licitação 091/2018, pregão presencial 017/2018 ?.

Ainda em relação ao mesmo pregão tenho duvidas

na taxa de administração da proposta de preço, tenho que descreve 

todos encargos ? ou posso colocar só a porcen
 
RESPOSTA: 
 
Conforme dispõe o item 5.3.2, alínea

demonstrações contábeis do 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
provisórios, devidamente registrados na Junta Comercial de domicílio da licitante, 
exceto para os casos previstos no Decreto nº 8.683/16.

O item 5.2.4 impõe que a proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir 
todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta 
licitação, inclusive todos os custos, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e 
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com o fiel cumprimento pela contrata

Atenciosamente, 

 

fevereiro de 2018. 

Do: Departamento de Licitação e Contratos 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa AT PROMOÇÕES E 
inscrita no CNPJ 00.435.781-47, referente à LICITAÇÃO Nº 091

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2018, o qual tem como objeto 
de empresa especializada em prestação de serviços artísticos, para contratação 
de atrações musicais que se apresentarão. Eventos: Festa de reis; Emancipação 
da Matinha; Micareta; São João; São Pedro, Expofeira, festa do vaqueiro, 

m como o atendimento as demandas do calendário de 
 

Conforme contato por telefone, gostaria de saber se balaço de 
2016 que ainda está com a validade  na SAEB  de 31
registrado  na JUCEB  no dia 24-04-2017, esta valido
da licitação 091/2018, pregão presencial 017/2018 ?. 

Ainda em relação ao mesmo pregão tenho duvidas   

na taxa de administração da proposta de preço, tenho que descreve 

todos encargos ? ou posso colocar só a porcentagem exemplo

Conforme dispõe o item 5.3.2, alínea “a”, deverá apresentaroBalanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, devidamente registrados na Junta Comercial de domicílio da licitante, 
exceto para os casos previstos no Decreto nº 8.683/16. 

O item 5.2.4 impõe que a proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir 
aisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta 

licitação, inclusive todos os custos, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de 

materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e 
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações. 

 
Osmario de Jesus Oliveiro 

Pregoeiro 
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AT PROMOÇÕES E 
LICITAÇÃO Nº 091-

o qual tem como objeto Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços artísticos, para contratação 
de atrações musicais que se apresentarão. Eventos: Festa de reis; Emancipação 
da Matinha; Micareta; São João; São Pedro, Expofeira, festa do vaqueiro, 

m como o atendimento as demandas do calendário de 

Conforme contato por telefone, gostaria de saber se balaço de 
de 31-05-2018 e foi 

2017, esta valido  para participar 
 

na taxa de administração da proposta de preço, tenho que descreve 

tagem exemplo  10%.  

Balanço patrimonial e 
, que comprovem a boa situação 

balancetes ou balanços 
provisórios, devidamente registrados na Junta Comercial de domicílio da licitante, 

O item 5.2.4 impõe que a proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir 
aisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta 

licitação, inclusive todos os custos, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de 

materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e 
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem 


