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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
• Republicação do Decreto Financeiro 25/2017 - Abre Crédito 

Suplementar no valor de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e dá 
outras providências. 

• Decreto Financeiro 26/2017 - Alteração do QDD no valor de 26.000,00 
(vinte e seis mil reais) e dá outras providências. 

• Portaria Nº. 268 de 01 de junho de 2017 - Dispõe sobre revogação da 
Portaria 251/2016 dá outras providências. 

• Decisão - Recurso Administrativo - Processo Licitatório Pregão 
Presencial nº 021/2017/SRP 

• Processo Licitatório Pregão Presencial nº 021/2017/SRP Processo 
Administrativo Nº 035/2017 - Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de diversos materiais gráficos par atender as demandas das 
diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante 
Sistema de Registro de Preços. 

• Adjudicação/Homologação Processo Administrativo Nº 021/2017/SRP 
Pregão Presencial Nº 035/2017 - Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de diversos materiais gráficos para atender as demandas 
das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante 
Sistema de Registro de Preços. 

• Adjudicação/Homologação Processo Administrativo Nº 034/2017 
Convite Nº002/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a produção de programas e transmissão ao vivo do São João de 
Amargosa 2017 para TVE Bahia, conforme as especificações constantes 
no edital e seus Anexos. 

• Processo Administrativo Nº 001/2017 Processo Administrativo Nº 
030/2017 Ata de Registro de Preços nº 001/2017/SRP 

• Processo Administrativo Nº 029/2017 Processo Administrativo Nº 
006/2016 Ata de Registro de Preços Contrato n° 072/2016  
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Estado da Bahia 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional – SEAFI 
 
 

 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017 
CONVITE Nº002/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a produção de programas e transmissão ao vivo 
do São João de Amargosa 2017 para TVE Bahia, conforme as especificações constantes no edital e 
seus Anexos.  
 

ATO ADJUDICATÓRIO/HOMOLOGATÓRIO 
 

Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 034/2017, Convite nº 002 e 
considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos 
preceitos da Lei nº 8.666/93, apresentando economia para a Administração, decido ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR a licitação cujo resultado foi o seguinte: 
 

LICITANTE VENCEDOR CNPJ VALOR  

EDUARDO ANTONIO AROUCHE GHUIROTTI -ME 08.667.717/0001-01 R$ 75.000,00 

 
Fica convocado o vencedor desta Licitação, a comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Amargosa, situado no mesmo endereço do item XXVIII do Edital, para assinar o 
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei federal nº 8.666/93. 
 
Registre-se. Publique-se. 

 
Amargosa/BA, 16 de junho de 2017. 

 
 
 

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - Telfax (075) 3634-3977 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ASSUNTO: Ata de Registro de Preços nº 001/2017/SRP - Reequilíbrio Econômico-
financeiro 
 
DECISÃO 
 
Fica autorizada, nos termos do PARECER JURÍDICO, constante dos autos do 
processo em epígrafe a revisão (realinhamento) do valor unitário do item 02 do lote 
1 - Pregão Presencial nº 001/2017/SRP, a partir da data do Pedido de Revisão, para 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos seguintes termos: 
 

Item Produto 
Valor 

Registrado 
(R$) 

Atual Custo de 
Aquisição pela 

Requerente (R$) 

Valor 
Realinhado(R$) 

2 GASOLINA COMUM 3,599 3,126 3,646 

 
Lavre-se a pertinente Ata de Registro de Preços nos moldes da Minuta sugerida 
pela Assessoria Jurídica. 
 
Publique-se. 
 
Amargosa, 14 de junho de 2017. 
 

 
 

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - Telfax (075) 3634-3977 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ASSUNTO: Contrato n° 072/2016 - Reequilíbrio Econômico-financeiro 
 
DECISÃO 
 
Fica autorizada, nos termos do PARECER JURÍDICO, constante dos autos do 
processo em epígrafe a revisão (realinhamento) do valor unitário dos itens 1, 7, 9, 
10, 19, 20, 26, 27, 28, 49, 59, 63, 65, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 100, 101, 107 e 120 
do lote 2 - Pregão Presencial nº 003/2016/SRP, a partir da data do Pedido de 
Revisão, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
seguintes termos: 
 

Item Produto 
Valor 

Registrado 
(R$) 

Atual Custo de 
Aquisição pela 

Requerente (R$) 

Valor 
Realinhado 

(R$) 

1 

ACHOCOLATADO, de primeira, em pó, 
a base de açúcar, cacau em pó, lecitina de 
soja e aromatizantes. Embalagem com 
400 g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido e atender as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA. 

R$ 3,30  R$ 2,64  R$ 3,50 

7 

AMIDO, de milho. Embalagem com 200 
g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 1,35  R$ 1,24  R$ 2,11 

9 

ARROZ, BRANCO, classe longo fino, 
tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido, de acordo as Normas e 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 2,45  R$ 2,30  R$ 3,05 

10 

ARROZ, PARBOLIZADO, classe longo 
fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido, de acordo as Normas e 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 2,45  R$ 2,20  R$ 2,82 

19 

BISCOITO agua . Embalagem contendo 
400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido, de acordo com Resolução 
12/78 da CNNPA. 

R$ 2,90  R$ 2,80  R$ 4,00 

20 BISCOITO integral. Embalagem 
contendo 400g, com identificação do R$ 3,35  R$ 2,85  R$ 4,22 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - Telfax (075) 3634-3977 

produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido, de acordo com 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

26 

BISCOITO, tipo  maizena. Embalagem 
dupla contendo 400 g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 2,65  R$ 1,66  R$ 2,88 

27 

BISCOITO, tipo cream cracker. 
Embalagem dupla contendo 400 g, com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido e de acordo com as Normas 
e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 2,65  R$ 1,68  R$ 2,81 

28 

BISCOITO, tipo Maria. Embalagem 
dupla, contendo 400 g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 2,65  R$ 1,66  R$ 2,87 

49 

CREME, de leite, tradicional. 
Embalagem: com 200g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e 
capacidade. O produto devera ter 
registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

R$ 1,45  R$ 1,69  R$ 1,81 

59 

FARINHA, de mandioca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem 
contendo 01 Kg, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

R$ 3,20  R$ 3,20  R$ 5,68 

63 

FEIJAO PRETO 1. Embalagem: com 01 
kg, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido e de acordo com 
Normas e/ou Resoluções da 
ANVISA/MS.  

R$ 5,30  R$ 5,50  R$ 7,00 

65 

FEIJAO, FRADINHO, tipo 1. 
Embalagem: com 01 kg, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com Normas e/ou 
Resoluções da ANVISA/MS.  

R$ 4,20  R$ 4,16  R$ 4,99 

84 

LEITE DESNATADO, Embalagem 
contendo 200g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido, de acordo com 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

R$ 3,95  R$ 3,55  R$ 4,93 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - Telfax (075) 3634-3977 

85 

LEITE, condensado, tradicional. 
Embalagem com 395 g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso 
liquido, e de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 

R$ 2,89  R$ 2,65  R$ 3,48 

88 

LEITE, de vaca, liquido, integral, 
pasteurizado, longa vida, rico em calcio, 
sem soro e sem amido, acondicionado 
em embalagem tetra pak contendo 01 
litro. Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, nao 
devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao do lote, impressa na 
embalagem. O produto estar em 
conformidade com as normas vigentes 
da ANVISA/MS e Ministerio da 
Agricultura Rotulagem contendo no 
minimo, registro no Ministerio da 
Agricultura, peso liquido, nome e CNPJ 
do fabricante, numero do lote, data de 
fabricacao, data ou prazo de validade e a 
expressao "Nao contem gluten." 

R$ 2,80  R$ 2,55  R$ 3,43 

89 

LEITE, em pó, integral. Embalagem com 
200 g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções 
vigentes da ANVISA/MS. O produto 
devera ter registro no Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

R$ 3,45  R$ 3,00  R$ 4,14 

90 

MACARRAO, tipo espaguete, a base de 
farinha, com ovos. Embalagem com 500 
g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido, de acordo com as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. 

R$ 2,50  R$ 1,70  R$ 3,03 

91 

MACARRAO, tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos. Embalagem 
com 500 g, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 

R$ 2,50  R$ 1,70  R$ 3,03 

92 

MAIONESE, tradicional. Embalagem 
com 250 g, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso liquido e de acordo 
com a Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos - CNNPA. 

R$ 2,05  R$ 2,07  R$ 2,38 
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93 

MANTEIGA, com sal, de primeira, 
acondicionado em embalagem contendo 
200 g, Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, nao 
devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao do lote, impressa na 
embalagem. O produto deve ser 
registrado junto ao Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude. 
Rotulagem contendo no minimo, peso 
liquido, nome do fabricante e do 
produto, CNPJ do fabricante, numero do 
lote, data de fabricacao e data ou prazo 
de validade. 

R$ 4,75  R$ 4,95  R$ 7,12 

96 

MASSA, de sopa, a base de farinha de 
trigo, com ovos. Embalagem com 500 g, 
com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido, de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. 

R$ 2,35  R$ 1,70  R$ 2,85 

100 

MISTURA PARA BOLO SABOR 
CHOCOLATE, com açúcar, farinha de 
trigo, amido de milho, gordura vegetal, 
fermento e outras substâncias permitidas 
pela legislação e devidamente 
mencionadas Embalagem: peso líquido 
mínimo de 400g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade (mínimo de 06 meses) e registro 
no Ministerio da Saúde e/ou 
Agricultura. 

R$ 2,45  R$ 2,10  R$ 3,45 

101 

MISTURA PARA BOLO SABORES 
DIVERSOS, com açúcar, farinha de trigo, 
amido de milho, gordura vegetal, 
fermento e outras substâncias permitidas 
pela legislação e devidamente 
mencionadas Embalagem: peso líquido 
mínimo de 400g, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade (mínimo de 06 meses) e registro 
no Ministerio da Saúde e/ou 
Agricultura. 

R$ 2,45  R$ 2,00  R$ 3,29 

107 

POLPA DE FRUTA, natural (SABORES: 
Goiaba, Caju, Cacau, Graviola, Abacaxi, 
Acerola), embalagem plástica contendo 
100 ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade. O produto devera ter 
registro no Ministério da Agricultura 

R$ 0,67  R$ 0,55  R$ 0,74 
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e/ou Ministério da Saúde. 

120 

SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO, 
em lata de 380g, sabores diversos 
enriquecido com ferro ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
amido de milho, sal e aromatizante com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade (mínimo de 06 meses), 
peso líquido e de acordo com a 
Resolução 12/78 da Comissão Nacional 
de Normas e Padrões para Alimentos - 
CNNPA 

R$38,50  R$ 42,90  R$54,15 

 
Lavre-se a pertinente Ata de Registro de Preços nos moldes da Minuta sugerida 
pela Assessoria Jurídica. 
 
Publique-se. 
 
Amargosa, 14 de junho de 2017. 
 

 
 

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 
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