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Câmara Municipal de
Luís Eduardo Magalhães publica:
x Aviso De Respostas A Pedidos De Esclarecimentos De Edital
Processo Administrativo 077/2021- Pregão Presencial 023/2021 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em 117 (cento e dezessete) aparelhos
de ares condicionados, instalados no edifício sede da Câmara Municipal
de Luís Eduardo Magalhães/BA.
x Aviso De Julgamento De Impugnação De Edital- Processo
Administrativo 077/2021- Pregão Presencial 023/2021 - Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 117 (cento e dezessete) aparelhos de ares
condicionados, instalados no edifício sede da Câmara Municipal de Luís
Eduardo Magalhães/BA, incluindo o fornecimento de materiais, peças,
gás, lubrificantes necessários.
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Licitações

AVISO DE RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/2021
PREGÃO PRESENCIAL 023/2021

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados no Pregão
Presencial epigrafado, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 117 (cento e dezessete) aparelhos
de ares condicionados, instalados no edifício sede da Câmara Municipal de Luís
Eduardo Magalhães/BA, incluindo o fornecimento de materiais, peças, gás, lubrificantes
necessários para a execução do objeto, que respondeu a pedidoa de esclarecimento de edital,
feito mediante e-mail e redigido a próprio punho, da empresa M D L Construtora Eireli, inscrita
no CNPJ sob o nº. 14.061.589/0001-42.

O acesso às respostas emitidas pela subscritora pode ser visualizado através do
acesso ao link https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/licitacoes/, assim como
fazem parte integrante dos Autos em comento.

Luís Eduardo Magalhães, Bahia, 29 de julho de 2021.
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AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/2021
PREGÃO PRESENCIAL 023/2021

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados no Pregão
Presencial epigrafado, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 117 (cento e dezessete) aparelhos
de ares condicionados, instalados no edifício sede da Câmara Municipal de Luís
Eduardo Magalhães/BA, incluindo o fornecimento de materiais, peças, gás, lubrificantes
necessários para a execução do objeto, que resolve JULGAR PROCEDENTE a impugnação
apresentada pela empresa MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA-ME, inscrita no
CNPJ n. 17.543.423/0001-50, acrescentando subitens ao item 7.4 do Edital do Pregão Presencial
nº 023/2021, para incluir a exigência de “Certidão de Registro de Quitação da Empresa e do
Profissional, seja ele Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do
Trabalho”, no item da qualificação técnica e onde houver correspondência, publicando o edital
com esta alteração e mantendo o prosseguimento do certame e a data de realização da Sessão
Pública para 04 de agosto de 2021, às 08h30min.

O acesso à impugnação, seu julgamento e ratificação podem ser visualizados
através do acesso ao link https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/licitacoes/,
assim como fazem parte integrante dos Autos em comento.

Luís Eduardo Magalhães, Bahia, 29 de julho de 2021.
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