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Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 
 

• Errata de Edital - Pregão Presencial Nº 033/2017 - Processo 
Administrativo Nº074/2017. 
 



 

 
Estado da Bahia 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional – SEAFI 
 

 
  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para especializada para 
realização de serviços de locação de software web para processamento da folha 
de pagamento com contracheque on-line, planejamento e compras municipais e 
Setor de Tributos e nota fiscal eletrônica, de acordo com as condições 
estabelecidas no Anexo I do Edital 
 
 

 
ERRATA DE EDITAL 

 
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte alteração no 
edital supracitado: 
 
Onde se lê: 17.11. Para efeito do art. 40, § 2º, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, 
o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários é de: R$ 
91.176,00(Noventa e um mil cento e setenta e seis reais). 
 
 
Leia-se: 17.11. Para efeito do art. 40, § 2º, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, o 
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários é de: R$ 
159.192,00(Cento e cinquenta e nove mil cento e noventa e dois reais). 
 
 
 
 

Carla Souza Oliveira 
Pregoeira 
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