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Prefeitura Municipal de  
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 026/2022/SRP - Objeto: 

Registro de preços para aquisição de anticoncepcionais em forma de 
implante subdérmico de etonogestrel 68mg com a finalidade de serem 
utilizados como método contraceptivo para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, situação de rua, com transtornos mentais, usuárias 
de álcool e outras drogas, entre outros. 

 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022/SRP 
 

O Pregoeiro do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, designado pelo 
Decreto nº 30/2022, torna público aos interessados que realizará no dia 07 de 
abril de 2022 às 09h, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP [929053], tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
anticoncepcionais em forma de implante subdérmico de Etonogestrel 68mg 
com a finalidade de serem utilizados como método contraceptivo para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, com 
transtornos mentais, usuárias de álcool e outras drogas, entre outros. O Edital e 
seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-
e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link Transparência-Editais. 
Santo Antônio de Jesus, 22 de Março de 2022. Afonso Cassimiro Santos 
Pinheiro. Pregoeiro. 
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