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Prefeitura Municipal de
Brumado publica:
• Convocação Pregão Eletrônico Nº 24-2022 - Objeto: Atender despesa
com contratação de empresa especializada para implantação de
plataforma tecnológica com aplicativo móbile de atendimento ao cidadão,
central de atendimento, gestão eletrônica de documentos, serviços digitais
especializados, automatização completa dos processos internos e
externos, comunicação interna e externa oficial, portais institucional e da
transparência ativa e passiva destinados à SEMAD, SESAU, SESOC e
SEMEC.

Gestor - Eduardo Lima Vasconcelos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Pça. Coronel Zeca Leite, 415
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ nº 14.105.704/0001-33

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24-2022
Objeto:Atender despesa com contratação de empresa especializada para implantação de
plataforma tecnológica com aplicativo móbile de atendimento ao cidadão, central de
atendimento, gestão eletrônica de documentos, serviços digitais especializados, automatização
completa dos processos internos e externos, comunicação interna e externa oficial, portais
institucional e da transparência ativa e passiva destinados à SEMAD, SESAU, SESOC e SEMEC.
CONVOCAÇÃO
A CPL, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e no uso de suas atribuições legais, torna
público a convocação da empresa SOGO TECNOLOGIA ESERVIÇOS LTDA para a apresentação das
amostras para a apresentaçãoe demonstração das amostras dos sistemas propostos para a aprovação
dos servidores de acordo com o descrito no edital no prazo máximo de até 48 horas da sua
convocação, sob pena de desclassificação da empresa, caso a mesma não compareça.
A marcação da apresentação do sistema será feita através do telefone (77) 3441-8715 ou 34418701,falar com o Secretário de Administração o Sr. Carlos Magno de Souza Novais.

Brumado, 27 de abril de 2022.

DARLENE LIMADOS SANTOS
PREGOEIRA
(Original Assinado)
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