
 

 

ESTADO DE SERGIPE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 - FMS 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Propriá, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 

257/2010, do Tribunal de Contas do Estado – TCE, torna público, para conhecimento de todos, a 

realização de licitação na modalidade acima especificada, tipo menor preço por lote e mediante 

especificações a seguir: 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de direito de uso de software de gestão de saúde, 

integrando aos sistemas da atenção básica e demais sistemas ministeriais, incluindo dispositivos (móveis) 

de acordo com o número de ACS do Município, em regime de uso, incluindo também serviços de 

migração, conversão e saneamento de dados, implantação, treinamento, monitoramento do uso do sistema 

pelas equipes (como forma de otimizá-lo e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na organização do 

processo de trabalho), suporte técnico, atualizações, manutenção mensal, customizações através de banco 

de horas, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda às especificações técnicas, os quantitativos e 

os serviços técnicos correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Propriá/SE. 

LOCAL: www.licitanet.com.br 

Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 02/06/2021 (dois de junho de dois mil e vinte e um) às 

09h00min (nove horas) – Horário de Brasília  

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

FONTES DE RECURSO: 1211/1214 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 – Secretaria Municipal de Saúde 

PROJ./ATIVIDADE: 2105/2039 

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

Pessoa Jurídica / 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

BASE LEGAL: Lei nº 10.520 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Municipal n° 063/2020, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014. 

PARECER JURÍDICO Nº 078/2021 

O Edital e informações complementares encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, situada à Travessa Sete de Setembro, n° 37 - Bairro Centro, de segunda-feira à 

sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 07h00min às 13h00min, pelo telefone: (79) 3322-4308. 

Pelo site: www.propria.se.gov.br ou www.licitanet.com.br e pelo e-mail: licitacao@propria.se.gov.br. 

Propriá (SE), 20 de maio de 2021. 

Gilmara Fernandes da Silva  

Pregoeira 
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