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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
• Aviso de Adiamento de Licitação 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. 

 
 



 
Estado da Bahia 

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

Coordenadoria de Licitação 
                                  

 
 

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. 

 
 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
 
 
A pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, no uso de 

suas atribuições, torna público aos interessados, que em virtude da impugnação 

apresentada pela empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – IMAP, que o processo licitatório acima identificado foi SUSPENSO, em 

virtude da necessidade de verificar a pertinência das razões das impugnações, e 

ajustes necessários e imediata republicação. Informamos que será definida nova data 

para realização do mesmo o mais breve possível. 

 
Amargosa/BA, 20 de outubro de 2017. 
 
 

Carla Souza Oliveira 
Pregoeira  

.. 

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VBNPSQMHQ+3NK2J5JEUY6G

Sexta-feira
20 de Outubro de 2017
2 - Ano V - Nº 1898

Licitações


		2017-10-20T10:27:02+0000
	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




