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• Julgamento de Recurso em Procedimento Licitatório Tomada de 
Preços Nº 007/2017 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para execução de pequenos reparos e manutenção das escolas. 

Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:
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	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




