
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO  

CONVITE Nº. 002/2021 – CPL/PMB/BA. 
PROCESSO Nº. 047/2021. 

 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através da Comissão Permanente de Licitação, após emissão do Convite a três 
empresas do ramo, vem comunicar aos demais interessados que realizará a seguinte Licitação: 
 
I. Regência Legal: Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 
II. Modalidade: Convite 
III. Repartições Interessadas: Secretaria Mun. de Administração e Finanças. 
IV. Tipo e regime de execução: Menor preço por lote. 
V. Recebimento e abertura das propostas: 
 
DATA: 11 de março de 2021. 
HORA: 14:00 h 
LOCAL: Setor de Licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia, situada na Praça Alpiniano José Alves, 11 – 
Centro – Brejolândia-Bahia. 
 
CONVITE 002/2021 - Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços na locação de sistemas 
integrados de Contabilidade, e Sistema Tributário, conforme lotes descritos a seguir: 
 
LOTE 01 - Prestação de Serviços com Locação de Sistema Integrado de Gestão Tributária com os Módulos Arrecadação, 
Auto-Atendimento Tributário via Internet. Locação do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: Sistema de emissão, 
armazenamento e gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços padrão ABRASF. 
 
LOTE 02 - Prestação de Serviços de Consultoria em Recursos Humanos e acompanhamento na elaboração de SEFIP, SIGA, e 
relatórios gerenciais, além de treinamento, acompanhamento, capacitação de pessoal na área de RH, Locação dos sistemas 
de Folha de pagamento (RH), Sistema de Contabilidade, Sistema de Patrimônio e Portal do Servidor. 
 
Informamos que o presente Convite não qualifica as pessoas jurídicas a quem for destinado, cabendo a essas fazer prova e 
apresentar toda documentação exigida no Edital. 
 
Outros interessados em participar poderão ler e obter o texto integral do edital e seus anexos, e de outras informações 
referentes a presente licitação junto a Prefeitura Municipal de Brejolândia, no período das 8:00 às 12:00, e na página do 
Município no endereço www.brejolandia.ba.gov.br, até um dia anterior à data da abertura das propostas. 
 
A não apresentação da proposta, à Prefeitura Municipal de Brejolândia, configurar-se-á em manifesto desinteresse quanto 
ao certame licitatório, para o qual, a Prefeitura Municipal de Brejolândia formaliza este Convite. 

 
Brejolândia/BA  
 
03 de março de 2021. 
 
 
 

Gelson Conceição dos Santos 
 Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº. 003/2021 
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