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TERRAE  ET  VITAE  
Estado da Bahia 

Câmara Municipal de Buritirama 
CNPJ. 04.184.054/0001-05 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BURITIRAMA – BAHIA, por meio do seu Presidente torna público 
que, na data, horário e local abaixo indicado, estará promovendo a 
abertura do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 
001/2014, do tipo menor preço, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores e demais condições do presente Edital Objeto: Aquisição de 
combustíveis e lubrificantes conforme especificações do Termo de 
Referência, Anexo I, parte integrante deste instrumento independente 
de transcrição. Local e data para recebimento da documentação: Praça 
Nove de Maio, s/nº – Centro – CEP: 47.120-000 – Buritirama/BA, às 
10:00 horas no dia 20 de janeiro de 2014. O Edital poderá ser adquirido 
na sede da Câmara no horário de 08:00 às 14:00 mediante pagamento 
de R$ 2,00(dois  reais): Informações: Tel 77 3442-2419, Gilmar 
Mendonça da Silva. 
 
 

Buritirama, 12 de janeiro de 2014. 
 

Termício Moreira de Oliveira 
Presidente 


