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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:

 
 
 Processo Administrativo n° 100/2018 da Tomada de Preços nº 

011/2018- Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
assessoria na área de folha de pagamento com base na apuração do 
número de funcionários contratados, ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e comissionados, verificação de contratação de dupla jornada de 
trabalho, base de cálculo das contribuições previdenciárias, imposto de 
renda, adequação à legislação do município de Amargosa.  



 

 

 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 
Tel.: 75-3634-3977 

 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria na área de 
folha de pagamento com base na apuração do número de funcionários contratados, 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e comissionados, verificação de contratação 
de dupla jornada de trabalho, base de cálculo das contribuições previdenciárias, 
imposto de renda, adequação à legislação do município de Amargosa. 

 
 
 
Considerando que a abertura dos envelopes da TP011 está marcada para o dia 
27/11/2018. Horário: 15H:00mim, torna sem efeito o DESPACHO DE DESERÇÃO E 
REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO publicado na Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018 
Edição Nº 2729. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  
 
 
Amargosa, 26 de novembro de 2018.  
 
 
 

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 
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