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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
• Aviso de Licitação do Convite Nº 002/2016 - Objeto: levantamento 

físico, emplaquetamento dos bens, gestão patrimonial com análise dos 
dados contábeis apurados, depreciação e/ou reavaliação dos bens, 
confecção do livro de tombo e Assessoria Patrimonial para os 
procedimentos de finalização de Gestão, com fornecimento de materiais. 



 ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia  CEP: 45.300-00 
Telefax: (75) 3634-3977 / 3634-3747 /3634- 3143 / 3634-3882 

prefeituradeamargosa@hotmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

CONVITE Nº 002/2016 
 
A CPL publica a seguinte licitação: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços com levantamento patrimonial dos bens móveis e imóveis do 
Município de Amargosa/BA, compreendendo o levantamento físico, 
emplaquetamento dos bens, gestão patrimonial com análise dos dados contábeis 
apurados, depreciação e/ou reavaliação dos bens, confecção do livro de tombo e 
Assessoria Patrimonial para os procedimentos de finalização de Gestão, com 
fornecimento de materiais, de acordo com as condições estabelecidas no Anexo I do 
Edital – Projeto Básico. DATA: 12/09/2016. HORA: 15H00MIN. Informações e Cópia 
do Edital e-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com,  www.amargosa.ba.gov.br ou 
pelo tel (75) 3634-3977. Divulgação dos outros atos – Diário Oficial – site: 
www.amargosa.ba.io.org.br. CARLA SOUZA OLIVEIRA - 31/08/2016 - 
Presidente. 
 
 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
Presidente  
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