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Prefeitura Municipal de
Brumado publica:
 Errata Nº 3 – Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº 29-2021 Objeto: Registro de Preços para Atender despesa com aquisição de
aparelhos de ar-condicionado e climatizadores, com instalação por conta
do fornecedor, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e
necessidade da administração pública municipal.

Gestor - Eduardo Lima Vasconcelos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Pça. Coronel Zeca Leite, 415

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N+5E0PYEP6R1+/NW3Q6ARA

Quarta-feira
27 de Outubro de 2021
2 - Ano IX - Nº 5897

Brumado

Erratas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
ERRATA Nº 3 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29-2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Atender despesa com aquisição de
aparelhos de ar-condicionado e climatizadores, com instalação por conta do fornecedor,
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da administração
pública municipal.
́
Nº
́ da Licitação no sistema do Banco
́ do Brasil: 902550
́
O MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, atraves da Comissão de Licitações, por
́
́
́
̃
intermedio de sua Pregoeira, vem, atraves desta, tornar publica aos interessados a Errata
̃
Nº 3 ao PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 29-2021, publicado no
Diario Oficial do Municıpio Nº 5862, Diario Oficial da Uniao Nº 197 e Jornal de Grande
Circulaçao (A TARDE) no dia 19/10/2021.
No ITEM 25.1.4 Qualificação Técnica, Acrescenta-se as letras “c”, “d” e “e”:
c) Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, demonstrando o
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação e os serviços que o compõem, em nome de profissional
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, pertencente ao seu quadro permanente, na
data prevista para a entrega da proposta, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT.
c.1) Deverá(ão) acompanhar o(s) atestado(s) de capacidade
técnica à(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico
emitida(s) pelo CREA/BA ou CFT-BA, sendo necessário ter
compatibilidade com o objeto licitado.
d) Certidão de Registro de Pessoas Jurídicas da empresa licitante e
dos seus responsáveis técnicos, no Conselho competente.
e) Comprovação do vínculo do(s) profissional(is) 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.
No Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR,
Acrescenta-se os itens “9.12; 9.13; 9.14 e 9.15”:
9.12 – A instalação dos equipamentos deverá ser feita com
serpentina de cobre (não inferior a dois metros). Caso seja
necessário o uso de tubulação extra ficará por conta do detentor
do Termo de Compromisso de Fornecimento.
9.13 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento só
poderá realizar a instalação de qualquer equipamento mediante a
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presença de um representante da empresa que presta o serviço
elétrico para a SEMEC.
9.14 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento
entregará os equipamentos no almoxarifado da Prefeitura e a
instalação será realizada nas escolas da zona urbana e rural e que
possuem até dois andares.
9.15 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento
deverá realizar os serviços de instalação em horário diverso do
expediente das aulas, podendo incluir finais de semana e feriado.

Desse modo, diante as modificaçõ es realizadas no Edital, altera-se a data de
abertura dos envelopes para o dia 10 de novembro 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
disposiçã o
no
endereço
eletrô nico
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
Comissã o Permanente de Licitaçã o – CPL. Divulgaçã o dos outros atos-Diá rio Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Darlene Lima dos Santos – Pregoeira
– Tel 077 3441- 8781. Brumado, 27/10/2021.
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