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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Guanambi, Estado da Bahia, comunica aos interessados que 

no dia 27 de janeiro de 2023, às 07h30m, no Prédio da Câmara Municipal de Guanambi, situado na praça 
Henrique Pereira Donato, 90, centro, Guanambi(BA), realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial, Menor Preço Global por Lote, tendo por objeto a contratação de serviços e fornecimento de sistema 
de gestão pública para Câmara Municipal que permita a integração ao SIAFIC sistema único e integrado 
de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle da Câmara Municipal. Os sistemas 
estruturantes deverão atender o padrão mínimo de qualidade definido pelo Poder Executivo da União, 
conforme disposto no inciso III, parágrafo único, do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e 
também deve ser aderente ao Decreto 10.540 de 05 de novembro de 2020. Busca-se uma solução total-
mente integrada entre seus módulos e que seja 100% Web. Devem ser considerados a sua implantação na 
íntegra, a interoperabilidade, ou seja, a migração e conversão de dados de todos os sistemas legados corre-
latos, o treinamento, as manutenções legais, corretivas e evolutivas, além do suporte técnico para a Câma-
ra Municipal de GUANAMBI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
d o Pregão Presencial nº 001/2023 e seus Anexos, quando serão recebidas as propostas e documentos de 
habilitação, nos termos do edital e seus anexos. O edital poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de 
segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00h, ou adquirido no site da Câmara, no endereço eletrônico http://
www.procedebahia.com.br/ba/camaraguanambi ou pelo site http://www.guanambi.ba.leg.br/, acessando 
no link Utilidades, Diário Oficial, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da 
Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados 
no Diário Oficial da Câmara, disponível no citado link, imprensa oficial.

Guanambi, 12 de janeiro de 2023. 

JOAQUIM MANOEL COSTA DE AZEVEDO 
Pregoeiro


