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AVISO DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO DE REABERTURA DOS ENVELOPES 
 
 

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

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2022  

 
 

A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a remarcação da data para 
abertura dos envelopes da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para realização 
de divulgação dos atos oficiais e notícias em caráter educativo e informativo de 
interesse da Câmara Municipal de Brumado, em portal de notícias da web, bem 
como locação de espaço no site para disponibilização de link de acesso ao site 
oficial do poder legislativo municipal, em decorrência de não ter expediente entre os 
dias 28 de fevereiro e 02 de março. O edital, em sua integralidade e sem custo, 
poderá ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado 
através do email: secretaria@cmbrumado.ba.gov.br, ou ser retirado 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 fica 
redesignada para o dia 10 de março de 2022, às 10:00 horas, no endereço 
supramencionado. Flávia Caires Meira – Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de 
Brumado. Fone: (77) 3453 – 8601.  
 
Brumado-BA, 23 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

FLÁVIA CAIRES MEIRA 
PREGOEIRA 

Portaria nº 04/2022 
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Licitações

 
 

   AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
 
 

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

 
LICITAÇÃO N.º 07/2022 

 
PREGÃO PRESENCIAL  

  
 

A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço Global, objetivando a contratação 
de empresa especializada para aquisição de peças e prestação de serviços para 
manutenção, reparos e instalações elétricas dos veículos pertencentes a frota da 
Câmara Municipal de Brumado. O edital, em sua integralidade e sem custo, poderá 
ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado através 
do e-mail: licitacao@cmbrumado.ba.gov.br, ou ser retirado 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 
10 de março de 2022, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Flávia 
Caires Meira – Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 
– 8601. 
 
Brumado-BA, 23 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

FLÁVIA CAIRES MEIRA 
PREGOEIRA 
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