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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:

 
 
• Aviso De Anulação De Licitação Do Processo Administrativo Nº. 

022/2017 Pregão Presencial Nº. 016/2017- Objeto: Contratação de 
empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e 
logradouros públicos no Município de Amargosa.  



 
 

 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2017 

OBJETO: contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no 
Município de Amargosa. 
 
 

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMARGOSA/BA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 

vista o que consta do processo licitatório em destaque, em conformidade com o art. 49 da 

Lei Federal nº 8666/93, torna público, para conhecimento dos interessados, que resolve 

anular o processo licitatório Pregão Presencial nº 016/2017, em pelos motivos constantes da 

manifestação da Sra. Pregoeira e integrante do referido procedimento licitatório que 

encontra-se à disposição dos interessados para vistas e conhecimento, inclusive assinalando 

o prazo legal para, querendo manifestar-se sobre a referida decisão.  

 

Amargosa/BA, 23 de agosto de 2017 
 
 
 

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 
Prefeito 
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