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Brumado

Erratas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
ERRATA Nº 1– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16-2021
OBJETO: atender despesa com contratação de empresa especializada para prestação
de serviços continuados de limpeza urbana.
́
́
́
́
O MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, atraves da Comissão
de Licitações,
́
́ por
intermedio
de
sua
Pregoeira,
vem,
atrave
s
desta,
tornar
pu
blica
aos
interessados
a
Errata
́
̃
̃
Nº 1 ao PREGÃO ELETRÔNICO 16-2021, publicado no Diario Oficial do Municıpio Nº
5652, Diario Oficial da Uniao Nº 151 e Jornal de Grande Circulaçao (Correio) no dia
11/08/2021.
No item 24.6 ”e” – Qualificação técnica - retira-se a exigência de
comprovação de quitação junto ao conselho competente, devendo a exigência
se restringir ao registro e inscrição profissional no conselho competente.
Retira-se a atividade de recolhimento de animais (equinos, bovinos, caprinos,
suínos e caninos) do Edital.
Retira-se o item 24.7 “a” – Demais Documentos do edital
No item 13.4”b” - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO - onde se lê: “Em
processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação” –
LEIA-SE: “Em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação, salvo empresa em Recuperação Judicial, desde que amparada em certidão
judicial competente, que certifique a aptidão econômica financeira da Licitante”.

No item 24.5 “b” – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - onde se lê:
“Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor
Judicial da localidade da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 90
(noventa) dias”, LEIA-SE: Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata
expedida pelo Distribuidor Judicial da localidade da sede da empresa, com prazo de
expedição não superior a 90 (noventa) dias, salvo empresa em Recuperação Judicial que
deverá apresentar a certidão judicial competente, certificando a aptidão econômica
financeira da Licitante”.
̃
̂
Desse modo, diante as modificaçoes realizadas no Edital, altera-se a data do
certame eletronico parà o dia 01 de setembro
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
a
disposiçao
no
endereço
eletronico
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
Comissao Permanente de Licitaçao – CPL. Divulgaçao dos outros atos-Diario Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Darlene Lima dos Santos – Pregoeira
– Tel 077 3441- 8781. Brumado, 20/08/2021.
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