
06 de Fevereiro de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO – BA
CNPJ N.º 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE

LICITAÇÃO N.º 003/2019

CARTA CONVITE

A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização de licitação na modalidade Carta 
Convite, tipo menor preço por lote, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de digitalização de documentos, gerenciamento e indexação de arquivo 
eletrônico, bem como organização do processo de prestação de contas mensal e anual referente ao 
exercício de 2019, a ser enviado através do Sistema de Processo Eletrônico – e-TCM, atendendo ao 
quanto prescrito nas Resoluções TCM nºs 1337/2015, 1338/2015 e 1353/2017, conforme especifi-
cações constantes neste Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e 
subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. As especificações, quantidades e informações do objeto 
licitado encontram-se dispostos no Anexo I – Termo de Referência e demais anexos do Edital Con-
vocatório, que está disponível, em sua integralidade e sem custo, na sede desta Casa Legislativa, 
situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 – Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A 
reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 13 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, 
no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira – Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 – 8601. 

Brumado-BA, 06 de fevereiro de 2019.

SALETE VIANA NOGUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE

LICITAÇÃO N.º 04/2019                            

CARTA CONVITE 

A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização de licitação na modalidade Carta 
Convite, tipo menor preço Por Lote, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de sistemas nas áreas de contabilidade pública, folha de 
pagamento, transparência pública, controle de almoxarifado e controle de patrimônio da Câmara 
Municipal de Brumado. As especificações dos serviços pretendidos encontram-se dispostas nas 
planilhas orçamentárias integrante do Anexo I do Edital Convocatório, que está disponível, em sua 
integralidade e sem custo, na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 
145 – Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes 
realizar-se-á no dia 13 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, no endereço supramencionado. Salete 
Viana Nogueira – Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Bru-
mado. Fone: (77) 3453 – 8601. Brumado-BA, 06 de fevereiro de 2019. 

SALETE VIANA NOGUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


