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Prefeitura Municipal de
Belmonte publica:
x Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 001/2022 - Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de aparelhos
de ar condicionado, prestação de serviços de instalação, desinstalação e
manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados.
x Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 002/2022 - Objeto:
Contratação de empresa farmacêutica para o fornecimento de
medicamentos para Assistência Farmacêutica do município, que não
fazem parte da RENAME/REMUNE, de prescrição imediata para o
atendimento de pacientes em risco de vulnerabilidade social ou por
decisão judicial que estejam fora da relação da farmácia básica, visando
atender a Secretaria de Saúde, durante o período de 12 meses.
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Belmonte

Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar
na sala de reuniões da Copel, a licitação do processo nº 177/2021 na modalidade
PREGÃO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem como objetivo a Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de aparelhos de ar condicionado, prestação de
serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados,
visando atender as demandas da Administração Pública, durante o período de 12 meses,

conforme quantitativos relacionados em Anexo II deste Edital, com data da reunião
marcada para o dia 07.02.2022 às 09:00 (nove). Os interessados poderão ter acesso ao
edital pessoalmente ou através do e-mail licitacaobelmonte2017@outlook.com, maiores
informações tel.: (73) 3287-2561.
Belmonte/BA, 26 de janeiro de 2022.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar
na sala de reuniões da Copel, a licitação do processo nº 178/2021 na modalidade
PREGÃO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objetivo a contratação de
empresa farmacêutica para o fornecimento de medicamentos para Assistência Farmacêutica do
município, que não fazem parte da RENAME/REMUNE, de prescrição imediata para o
atendimento de pacientes em risco de vulnerabilidade social ou por decisão judicial que estejam
fora da relação da farmácia básica, visando atender a Secretaria de Saúde, durante o período de
12 meses, conforme quantitativos relacionados em Anexo III deste Edital, com data da

reunião marcada para o dia 08.02.2022 às 09:00 (nove). Os interessados poderão ter
acesso
ao
edital
pessoalmente
ou
através
do
e-mail
licitacaobelmonte2017@outlook.com, maiores informações tel.: (73) 3287-2561.
Belmonte/BA, 26 de janeiro de 2022.
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