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Câmara Municipal de
Luís Eduardo Magalhães publica:
• Aviso de Resposta a Pedido de Esclarecimentos de Edital - Pregão
Presencial 028/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das
instalações elétricas da Câmara Municipal de Luís Eduardo
Magalhães/BA, abrangendo todo o edifício-sede (bloco “a” e “b”), bem
como todas as instalações elétricas existentes na área externa (gerador,
iluminação externa, poço artesiano e sistema automático de irrigação da
grama).
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Luís Eduardo Magalhães

Licitações

AVISO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2021
PREGÃO PRESENCIAL 028/2021

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

de serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas da Câmara
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, abrangendo todo o edifício-sede (bloco “a”
e “b”), bem como todas as instalações elétricas existentes na área externa (gerador,
iluminação externa, poço artesiano e sistema automático de irrigação da grama), que
respondeu a pedido de esclarecimento de edital feito pela pessoa jurídica JOZINO ARAUJO
DOS SANTOS 89207505568, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.588.416/0001-75.

O acesso à resposta emitida pela subscritora, o pedido de esclarecimento e a
ratificação do Presidente da Casa (subscritor do edital), podem ser visualizados através
do acesso ao link https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/licitacoes/, assim como
fazem parte integrante dos Autos em comento.
Ademais, informo que o edital, nesta data, está sendo republicado com
alterações no item relacionado à qualificação econômico-financeira (item 7.5) e que a
data da sessão de pregão permanece mantida para o dia 25 de agosto de 2021, às
08h:30min, uma vez que a alteração não interfere na formulação das propostas,
conforme corrobora a lei 8.666/93.

Luís Eduardo Magalhães, Bahia, 19 de agosto de 2021.
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Pregoeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XBCF45DREXJV2NPBPN1LFG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

