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 AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA torna publico aos interessados a 
realização das seguintes licitações: 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 

OBJETO: Contratação de licença de uso de um sistema informatizado e integrado de gestão da 
saúde pública, através da contratação de uma empresa especializada, incluindo os serviços de 
implantação, manutenção (atualização e suporte técnico), treinamento, documentação e 
licenciamento, destinado a atender a todos os serviços e órgãos da Secretaria Municipal da 
Saúde de Amargosa. 

DATA: 23/12/2013 
HORA: 09H00MIN 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 

OBJETO: Contratação de licença de uso de um sistema informatizado e integrado de gestão da 
assistência pública, através da contratação de uma empresa especializada, incluindo os serviços 
de implantação, manutenção (atualização e suporte técnico), treinamento, documentação e 
licenciamento, destinado a atender a todos os serviços e órgãos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Amargosa. 

DATA: 23/12/2013 
HORA: 11H00MIN 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 

OBJETO: Contratação de licença de uso de um sistema informatizado e integrado de gestão da 
educação pública, através da contratação de uma empresa especializada, incluindo os serviços 
de implantação, manutenção (atualização e suporte técnico), treinamento, documentação e 
licenciamento, destinado a atender a todos os serviços e órgãos da Secretaria Municipal 
Educação de Amargosa. 

DATA: 23/12/2013 
HORA: 15H00MIN 
 
 
 
LOCAL PARA RETIRADA DOS EDITAIS, ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO: Setor de Licitações, Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da 
Previdência Social, Amargosa, Bahia, de segunda a sexta-feira nos horários de 08h30minàs12h00min e das 
14h00min às 17h00min. Poderão ser solicitadas Informações e Cópias dos Editais das Licitações acima 
através do e-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com ou pelo telfax (075) 3634-3977.  

 
 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
Presidente da CPL/Pregoeira. 
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