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 Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 

 
• Pedido de Esclarecimento Processo Licitatório PP nº020/2017-

Objeto:Contratação de empresa especializada no ramo de Tecnologia da 
Informação-TI, para prestação de serviços de Data Center. 

 
 
  



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional – SEAFI 

Coordenadoria de Licitações 

End: Praça da Bandeira, s/nº, centro – Tel; (75)3634.3977, Ramal 221– Amargosa – Bahia , CEP:45.300-000. 
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Amargosa, 08 de junho de 2017. 

 
Pedido de Esclarecimento 
 
Processo Licitatório PP nº 020/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Tecnologia da Informação-TI, 
para prestação de serviços de Data Center. 
 
 
1 - DO QUESTIONAMENTO: 
 
Em relação a Qualificação econômica e financeira; 
 
I - Em relação a qualificação Financeira no item IV , como se dará a comprovação do capital mínimo de 10% 
do valor cumulativo de todos os contratos celebrados? 
 
 
2 - RESPOSTA 
 
DO EDITAL: 
 

14.2.3. A Qualificação econômica financeira será comprovada através da apresentação dos 
seguintes documentos: 

“IV - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui deverá 
comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor cumulativo de todos os contratos 
a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-
financeira.” 

 
 
 
Senhor licitante, 
 
 
Conforme texto acima fica claro que a comprovação de capital mínimo de 10%(dez por cento) 
terá como base de calculo e o valor estimado para a futura contratação com o município de 
Amargosa/BA. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Gilmara Nascimento Ferreira 
Coordenadora de Licitações 
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