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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33

ERRATA Nº 1– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15-2021
OBJETO: Atender despesas com contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados de conservação, limpeza e manutenção predial,
com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra por
conta da Contratada, destinados aos Mercados Municipais, conforme especificações
e quantitativos constantes no Termo de Referência em anexo.

O MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, através da Comissão de Licitações, por
intermédio de sua Pregoeira, vem, através desta, tornar pública aos interessados a Errata
Nº 1 ao PREGÃO ELETRÔNICO 15-2021, publicado no Diário Oficial do Município Nº
5641, Diário Oficial da União Nº 149 e Jornal de Grande Circulação (Correio) no dia
09/08/2021.
No tópico 24.1.4 –Qualificação técnica, Acrescenta-se as letras “d” e “e”d) Fazer prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, que comprove
atividade relacionada com o objeto.
e) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de vínculo
contratual, na data da abertura das propostas, com profissional(is) de nível superior ou
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão
ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante (CNPJ
diferente), serviços compatíveis com o objeto deste certame.
e.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social
da licitante em que conste o profissional como sócio ou do contrato de trabalho de
prestação de serviços.
Desse modo, diante as modificações realizadas no Edital, altera-se a data do
certame eletrônico para o dia 25 de agosto de 2021 às 08:30hs (oito horas e trinta
minutos), nos termos do art. 21, § 4º, da Lei Federal Nº 8.666/93. O Edital e seus anexos
encontram-se
à
disposição
no
endereço
eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da Prefeitura Municipal de
Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Luara de Jesus Dias Santana –
Pregoeira – Tel 077 3441- 8781. Brumado, 13/08/2021.
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