
 
 

FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - FLEM 
 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 014/2015 
 

A FLEM comunica aos interessados que fará realizar no dia 15 de outubro de 2015, às 
10h, no endereço -  Rua Rio São Francisco, 1 - Monte Serrat, Salvador-BA, o Pedido 
de Cotação nº 014/2015 para contratação de empresa especializada na área de 
Construção Civil para recuperação do forro / estrutura metálica e rede elétrica do 
auditório da FLEM situada na 3a Avenida no 310, Centro Administrativo da Bahia - 
41746-900 - Salvador – Bahia, obedecidas as especificações descritas no Termo de 
Referência do Edital 014/2015. 

O Edital encontra-se à disposição no endereço  - Rua Rio São Francisco, 1 - Monte 
Serrat, Salvador-BA. 
 
Pré-requisitos exigidos para participação das empresas interessadas: 
 
a) que atendam a todas as exigências contidas no Edital nº 014/15 e em seus anexos, e que 

pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; 

b) que manifestem interesse através da retirada do Edital nº 014/15, no endereço - Rua Rio 
São Francisco, 1 - Monte Serrat, Salvador-BA, com antecedência mínima de 24 horas da 
apresentação da proposta. 

c) que na retirada do Edital nº 014/15, no endereço - Rua Rio São Francisco, 1 - Monte 
Serrat, Salvador-BA, seja agendada a visita para o local da realização do Objeto com 
antecedência mínima de 24 horas da apresentação da proposta; 

d) que apresentem a Declaração de Pleno Conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, conforme modelo constante do Anexo III do Edital nº 014/15; 

e) que não tenham sido declaradas inidôneas nem se encontrem submetidas a suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com a FLEM; 

f) que tenham cumprido integralmente contratos porventura anteriormente firmados com a 
FLEM, ou que, ainda vigendo, não se encontrem inadimplentes com qualquer das 
obrigações assumidas. 

 
Carla Joseane Jesus de Almeida 

Comissão de Licitação 
(71) 3130-7552 


