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AVISO DE REABERTURA DA LPN Nº 001/2022

Instituição Financiadora: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
País: Brasil
Projeto: Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador – PRODETUR SALVADOR (BRL1412)
Contrato de Empréstimo Nº 3682/OC-BR
Licitação: Licitação Pública Nacional (LPN) nº 001/2022 - prestação de serviços de comunicação
promocional por meio de campanhas, eventos ou ações de promoção turística para a implementação do
Plano de Marketing Turístico de Salvador
Prazo Final: 22/06/2022, 15:00 horas.

Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este Projeto publicado
no Development Business, edição Nº IDB835-06/17 de 22/06/2017.

O Município de Salvador recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento para
financiar o custo do Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador – PRODETUR
SALVADOR, e se propõe utilizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos
termos do Contrato de Empréstimo nº3682/OC-BR, sendo a licitação regida pelas normas e procedimentos
de elegibilidade do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT convida os Licitantes elegíveis a apresentar
propostas para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação
promocional por meio de campanhas, eventos ou ações de promoção turística para a implementação do
Plano de Marketing Turístico de Salvador. O prazo para a execução do fornecimento e/ou serviços é de: até
18 (dezoito) meses. O orçamento referencial para essa licitação é de: R$ 10.231.975,52 (dez milhões
duzentos e trinta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Nacional (LPN) estabelecidos nas
Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento,
GN2349-9, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme definido nestas políticas.

Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional através do e-mail:
celprodetur@salvador.ba.gov.br, ou através do telefone +55 71 3202-7660/7628, ou ainda pessoalmente das
09:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, na Unidade Coordenadora do Programa (UCP), situada no
prédio sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT, Rua da Argentina nº 341- Comércio,
CEP: 40.1301-110, Salvador – Bahia – Brasil. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto
completo
dos
Documentos
de
Licitação
em
português,
através
do
site
http://www.prodeturssa.salvador.ba.gov.br/index.php, mediante apresentação de uma solicitação, por escrito,
ao endereço eletrônico celprodetur@salvador.ba.gov.br ou pessoalmente no endereço abaixo. Os
Documentos de Licitação serão enviados gratuitamente por meio eletrônico.

Os requisitos de qualificação incluem, qualificação técnica e documentação para assinatura do contrato
(habilitação jurídica, regularidade fiscal e econômico-financeira e técnica). Os Documentos de Licitação
apresentam mais detalhes.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até às 15:00 horas do dia 22 de
junho de 2022 e serão abertas no dia 22 de junho de 2022, às 15:05 horas. A sessão pública de
abertura das propostas ocorrerá conforme informações constantes no item 22.1 da Seção 2 – Dados da
Licitação (DDL) do Edital. Propostas eletrônicas não serão permitidas, podendo ser enviadas ao endereço
abaixo mencionado:

Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Salvador
Comissão Especial de Licitações
Endereço: Rua da Argentina nº 341- Comércio
CEP: 40.1301-110, Salvador – Bahia - Brasil
Tel.: +55 71 3202-7660
E-mail: celprodetur@salvador.ba.gov.br

Website: www.salvador.ba.gov.br

Salvador, 18 de maio de 2022.

MÁRCIO PEIXOTO LIMA
Presidente
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