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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
  

• Aviso de Suspensão Pregão Eletrônico Nº 001/2019/SRP-
Objeto:Contratação de empresa especializada para locação de veículos 
com e sem condutor, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias Municipais, em viagens, transporte de passageiros servidores 
e pacientes, carretos de materiais diversos, diariamente, atendendo assim 
as demandas das diversas Secretarias Municipais, mediante Sistema de 
Registro de Preços. 



 

 

 
Estado da Bahia 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019/SRP [Licitacoes-e nº 750462] 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de veículos com e sem 
condutor, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, em 
viagens, transporte de passageiros servidores e pacientes, carretos de materiais 
diversos, diariamente, atendendo assim as demandas das diversas Secretarias 
Municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. 
 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 
 

 
 A pregoeira da prefeitura municipal de Amargosa comunica que está suspenso 
o Pregão Eletrônico Nº 001/2019/SRP, supracitado, a pedido do setor de 
transportes, para que sejam feitas alterações no termo de referência do 
instrumento convocatório. A nova data da sessão pública será informada 
através do endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Outras informações poderão 
ser obtidas através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo Tel. (75) 
3634-3977. 
 
Intime-se. Publique-se. Registre-se.  

Amargosa/BA, 25 de janeiro de 2019.  
 
 
 
 

Bárbara Maria Barbosa Costa 
Pregoeira 
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