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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
 

• Errata de Edital Pregão Eletrônico Nº 014/2017/SRP Processo 
Administrativo Nº076/2017 - Objeto: aquisição de material de limpeza e 
consumo para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos 
Municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. 
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