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CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ. 04.184.054/0001-05 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA/BA 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II 

da Lei 14.133/2021 

A Câmara Municipal de Buritirama, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal 

pretende realizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA em 

Tecnologia da Informação, para Prestação de serviço de montagem de rede cabeada na 

Câmara municipal de Buritirama , Prestação de serviço de link de 15MBPS IP dedicado, 

para conectividade a internet com garantia de download e upload na mesma velocidade, 

uso ilimitado, no mínimo 1 IP valido de alto desempenho, através de serviço de IP com 

velocidade de acesso no mínimo 15 MBPS (quinze Mega Bits por segundo) full- duplex, 

banda garantida, gerenciamento e monitoramento, manutenção de servidor de internet, 

com suporte técnico em SLA de até 3 horas ou mais, instalação, configuração e 

manutenção de servidor de dados, com suporte técnico com SLA de até 3 horas, até o dia 

31/12/2021, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo 

de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração 

escolherá a mais vantajosa. 

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 03/09/2021 às 14:00h 

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Compras da Câmara Municipal de 

Buritirama, sito a Praça 09 de Maio, s/n - Centro, Buritirama-BA - CEP – 47.120-000, no 

horário de 08:00 às 14:00, em dias uteis ou pelo E-

mail: contratacaodireta@cmburitirama.ba.gov.br   até a data limite. 

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do 

Município https://www.cmburitirama.ba.gov.br ou através do E-

mail: contratacaodireta@cmburitirama.ba.gov.br  Outras informações poderão ser 

obtidas na Sala Setor de Compras da Câmara Municipal de Buritirama, sito a Praça 09 de 

Maio, s/n - Centro, Buritirama-BA - CEP – 47.120-000, no horário das 08h:00 às 12h:00 

de segunda a sexta feira. 

Buritirama, 31 de agosto de 2021 

 

___________________________________________ 

Célia Alves Silva 

Diretora da Secretaria 
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