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Prefeitura Municipal de
Amargosa publica:
• Despacho de Deserção e Repetição de Licitação Tomada de Preços
Nº011/2018-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.
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Licitações

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.

DESPACHO DE DESERÇÃO E REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
Acatando o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação deste
Município de Amargosa, referente ao Processo Administrativo em epígrafe
correspondente a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018, dando conta que não houve
interessados na sessão realizada no dia 22/11/2018, HOMOLOGA o resultado que
declarou DESERTA a Licitação.
Em tempo, considerando não haver prejuízo para a Administração, determino a
repetição da Licitação no dia 12/12/2018, às 09h00min, mantendo-se, neste caso, todas
as condições preestabelecidas no instrumento convocatório.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Amargosa, 22 de outubro de 2018.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal
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