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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021
COMUNICADO DE REMARCAÇÃO DE DATA DE SESSÃO PÚBLICA

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte comunica aos interessados no Pregão Eletrônico nº 30/2021 (o qual tem por objeto a
contratação de empresa para prestação de serviços de auxílio e apoio, por meio de mão de obra especializada, nas atividades de fiscalização
de elaboração de projetos, obras e serviços relacionados à climatização e demais sistemas mecânicos da CMBH), que foi promovida alteração
no edital respectivo, no subitem 20.1.4 do Anexo Termo de Referência.

O texto integral do novo edital, já atualizado com a alteração mencionada no parágrafo anterior, encontra-se à disposição dos
interessados nos autos do processo, na página da CMBH na Internet (www.cmbh.mg.gov.br) e no site www.comprasnet.gov.br (utilizando-se
para pesquisa o código UASG nº 926306).

Em decorrência da alteração anteriormente citada, a data e o horário para a sessão pública de abertura do certame ficam remarcados
para o dia 19/10/2021 (dezenove de outubro de dois mil e vinte e um), a partir das 10:00 (dez) horas, por meio do site
www.comprasnet.gov.br.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Seção de Apoio a Licitações da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no
horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2021
 

Elenice Maria Pereira
Pregoeira
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