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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 

 
• Ratificação de Dispensa de Licitação nº 100/2014, Processo 

Administrativo nº 147/2014 - Objeto: Contratação da fundação de apoio 
à educação e ao desenvolvimento tecnológico - fundação CEFET Bahia. 
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Dispensas de Licitações


