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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
  
• Pregão Presencial No. 017/2014 Processo Administrativo Nº 127/201 - 

Objeto: Selecionar as melhores propostas visando a contratação de 
instituição bancária, em caráter de exclusividade, para prestação de 
serviços de administração da folha de pagamento dos servidores públicos 
municipais, e, sem exclusividade, serviços de empréstimos consignados 
em folha de pagamento do Município de Amargosa, conforme 
especificado no Edital de Licitação e mediante condições estabelecidas 
na Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto nº. 353, de 13/02/2006. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 

E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax(075) 3634-3977 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2014 

PREGÃO PRESENCIAL NO. 017/2014 

OBJETO: Selecionar as melhores propostas visando a contratação de instituição 

bancária, em caráter de exclusividade, para prestação de serviços de administração da 

folha de pagamento dos servidores públicos municipais, e, sem exclusividade, serviços 

de empréstimos consignados em folha de pagamento do Município de Amargosa, 

conforme especificado no Edital de Licitação e mediante condições estabelecidas na Lei 

Federal nº. 10.520/02 e Decreto nº. 353, de 13/02/2006. 

INTERESSADO: Banco Bradesco S/A. 

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimentos.  

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS/SUSPENSÃO  

 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, tendo em vista 

questionamentos formulado por licitante ao Edital da Licitação em epígrafe, em relação 

ao prazo de vigência do contrato e outras informações.  

 

Em virtude da solicitação de esclarecimento ser enviado a esta Comissão juntamente 

com um questionário com mais de 30 (trinta) questões para serem respondidas pela 

prefeitura, a pregoeira decide suspender o certame até que Assessoria Jurídica 

Municipal possa manifestar-se sobre o referido questionamento. 

 

A teor do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, qualquer modificação no edital exige 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido. Assim, comunico a todos que devido às alterações 

necessárias no Edital e Termo de Referência, a data da sessão prevista no item IX do 

Edital ficará alterada para o dia 21/05/2014 no mesmo horário e local. 

 

Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no 

endereço eletrônico www.amargosa.ba.io.org.br, bem como remetida a todos os 

licitantes que adquiriram o referido edital por mensagem eletrônica. 

 

Amargosa, 13 de maio de 2014. 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA  

Pregoeira 

Licitações




