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Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
  

• Despacho de Fracasso de Licitação - Processo Administrativo N° 
033/2017 Pregão Presencial Nº 020/2017 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada no ramo de Tecnologia da Informação - TI, 
para prestação de serviços de data center, através de cloud 
computing, de forma continuada, para hospedagem, armazenamento, 
processamento e provimento de acesso a internet, com gestão e 
monitoramento do ambiente onde se encontra instalado, de sistemas 
aplicativos de missão critica. 



 
 

 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional - SEAFI 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

OBJETO: é a contratação de empresa especializada no ramo de Tecnologia da 
Informação - TI, para prestação de serviços de data center, através de cloud computing, de 
forma continuada, para hospedagem, armazenamento, processamento e provimento de 
acesso a internet, com gestão e monitoramento do ambiente onde se encontra instalado, 
de sistemas aplicativos de missão critica .  
 

DESPACHO DE FRACASSO DE LICITAÇÃO 

 
Acatando o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação deste 
Município de Amargosa, referente ao Processo Administrativo em epígrafe 
correspondente à PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, dando conta que não 
acudiram habilitados na Sessão realizada no dia 13/06/2017, HOMOLOGA o 
resultado que declarou FRACASSADA a Licitação.  
 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Amargosa, 13 de junho de 2017.  
 
 
 

JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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