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Câmara Municipal de
Luís Eduardo Magalhães publica:
• Aviso de Cancelamento de Licitação - Pregão Presencial N°. 014/2021
- Processo Administrativo N°. 056/2021 - Relativo à Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de Gestão Patrimonial,
compreendendo levantamento dos bens móveis e imóveis com avaliação,
reavaliação e depreciação, emplaquetamento com termo de
responsabilidade e confecção de livro tombo, processo de baixa,
conciliação contábil com adequação a norma brasileira de contabilidade
aplicada ao setor público, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial N°. 022/2021 - Processo
Administrativo N°. 076/2021 - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de acesso à internet através de link de dados
com IP dedicado com velocidade de Internet 100 (cem) Mbps (megabits
por segundo) fornecida via fibra óptica FIM a FIM, com redundância na
infraestrutura (com dois caminhos distintos entre provedor e o local de
instalação) incorporando arede da Câmara Municipal de Luís Eduardo
Magalhães/BA a uma rede de dados através de links de fibra óptica até a
central da empresa responsável pelo provimento da internet, além de
serviço de acesso à Internet com Anti-Ddos em banda dedicada e
simétrica, roteador e gerência proativa dos circuitos.
• Errata de Licitação – Pregão Presencial Nº. 076/2021 – Processo
Administrativo Nº. 022/2021
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AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 076/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à

internet através de link de dados com IP dedicado com velocidade de Internet 100
(cem) Mbps ( megabits por segundo) fornecida via fibra óptica FIM a FIM, com
redundância nainfraestrutura (com dois caminhos distintos entre provedor e o local de
instalação) incorporando arede da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA à
uma rede de dados através de links de fibra ópticaaté a central da empresa
responsável pelo provimento da internet, além de serviço de acesso à Internet com
ANTI-DDOS em banda dedicada e simétrica, roteador e gerência proativa dos
circuitos.
DATA: 12 de julho de 2021.
HORÁRIO: 08h:30min
BASE LEGAL: Decreto Municipal nº. 971/2006; Decreto Federal nº. 3555/2000; Lei n.º
10.520/2002, com suas alterações; e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações; Lei Estadual nº. 9.433/2005; LC’s nº. 123/2006, 147/2014 e 155/2016.
TIPO: Pregão Presencial tipo menor preço global.
A sessão pública de lances será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Luís
Eduardo Magalhães – BA, no endereço Rua Octogonal, nº. 684, Bairro Jardim Imperial. Os
interessados poderão procurar o Setor de Licitações da Câmara Municipal de Luís Eduardo
Magalhães – BA, das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, para obter cópia do
Edital e/ou solicitar através do e-mail licitacao@cmlem.ba.gov.br ou obter através do site
KWWSVSRUWDOGDWUDQVSDUHQFLDFPOHPEDJRYEUOLFLWDFRHV
,QIRUPDVHDLQGDTXHDSyVDQiOLVHRHGLWDOSHUPDQHFHUiFRQIRUPHRSXEOLFDGRQDGDWDGHGH
MXQKRGH


Luís Eduardo Magalhães – BA, 28 de junho de 2021.
SABRINI GONÇALVES CAMPOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ERRATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2021

A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Bahia, por intermédio de sua
Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 098 de 26 de fevereiro de 2021,
torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO ao Aviso de
Cancelamento de Licitação Nº. 076/2021, derivado do PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº. 022/2021, contendo a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:
“AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO”;
LEIA-SE:
“AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO”.

ONDE SE LÊ:
“Cancelamento do Pregão Presencial nº. 022/2021”;
LEIA-SE:
“Cancelamento da sessão do Pregão Presencial nº. 022/2021”.
.
Luís Eduardo Magalhães, Bahia, 28 de junho de 2021.

SABRNI GONÇALVES CAMPOS
Pregoeira
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