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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL BELO CAMPO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio 
de 2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março 
de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realiza-
ção do Pregão Eletrônico nº 003/2021 do tipo menor preço por Lote. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual e futura Aquisição de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares, Material Radiológico, Mate-
rial Odontológico e Testes COVID-19 para atender as necessidades das Unidades de Saúde e da Unidade 
Hospitalar do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado 
no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste 
processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/dia-
riooficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 19/02/2021, à partir das 17:45h até 03/03/2021 às 
08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 03/03/2021, às 08:30h. Informações: lic.2016belocampo@
hotmail.com e 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

A Pregoeira realizará o pregão na sede da PM, em 04/03/2021 às 09:00 hrs, para Contratação de servi-
ços especializados na área de informática para implantação, treinamento e Locação (com manutenção, su-
porte técnico, consultoria técnica e assessoria técnica) de software integrado de gestão pública, para execução 
em ambiente Windows, com utilização de sistema gerenciador de Banco de Dados Relacional, totalmente 
integrado, sem limitação de usuários, incluindo implantação, instalação, conversão (para sistemas com status 
“em uso”), testes, customização, treinamento e serviços de manutenção mensal que garantam as alterações 
legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte técnico para este sistema quando solicitado 
pelo Município. T: (77) 3461-1012. Edital na sede e no site: https://www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/trans-
parencia-municipal. Divulgação dos demais atos do certame no Diário Oficial: http://www.bomjesusdaserra.
ba.gov.br/. 19/02/2021. Flórence de Paula Campos Monteiro - Pregoeira Municipal.


