06 de julho de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro
de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de
Janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna
público a realização do Pregão Eletrônico nº 036/2021 do tipo menor preço Global, com modo de
disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de concessão de
licença sistema (software) da área de Tributos (Local e WEB) e Nota Fiscal Eletrônica (WEB), de
acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa
de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo.
Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
https://pocoes.ba.gov.br/portal/. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 07/07/2021 até 16/07/2021
às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 16/07/2021, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 3431-5800. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro
de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 037/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa
“aberto”. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de concessão de licença
sistema (software) para acesso de aulas remotas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Gestão
educacional, administrativa e pedagógica, com ambiente virtual de aprendizagem para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as especificações constantes
do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br /
bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://pocoes.ba.gov.br/portal/. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: de 07/07/2021 até 16/07/2021 às 10:15h. Início da sessão de disputa eletrônica:
16/07/2021, às 10:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 3431-5800. Irenilda
Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

PÁGINA CERTIFICADA
O JORNAL DO SUDOESTE
confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

