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Prefeitura Municipal de
Amargosa publica:
• Aviso Alteração - Tomada de Preço Nº 011/2018 Processo
Administrativo Nº 100/2018 - 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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Amargosa

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

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018
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.

AVISO ALTERAÇÃO
A presidente da CPL torna público aos interessados a que em virtude de haver
outro certame marcado para a mesma data e horário, fica alterado o horário
desta TP011 alterado para ás 15h00mim, no mesmo local indicado no edital,
mantendo-se todas as condições. Poderão ser solicitadas Informações sobre esta
licitação através do e-mail: licitacoes@margosa.ba.gov.br ou pelo Telefax75
3636-3977.

Amargosa, 26 de novembro de 2018.

Carla Souza Oliveira
Presidente da CPL
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