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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 

 
• Decisão - Processo Administrativo N° 008/2015 Pregão Presencial N° 

002/2015/SRP - Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para 
alimentação escolar. 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 

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 N° 008/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015/SRP 
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para alimentação escolar. 
 

 
 

DECISÃO 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA, considerando tudo quanto 

posto no processo em epígrafe e as recomendações constante do Parecer Jurídico n° 

002/2015, decide: 

a) Declarar o Certame fracassado para os Lotes 01, 02, 03 e 07 ante a não 

aceitação da empresa FRIGOLAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA pela 

manutenção dos preços ofertados na sessão realizada no dia 13 de março, bem como 

pela incompatibilidade dos preços apresentados pelas empresas subsequentes; 

b) Declarar o Certame fracassado para os Lotes 04 e 05 ante a não aceitação da 

empresa FEEDMIX COMERCIAL LTDA-ME - CNPJ: 19.204.344/0001-40 pela 

manutenção dos preços ofertados na sessão realizada no dia 13 de março, bem como 

pela incompatibilidade dos preços apresentados pelas empresas subseqüentes; 

c) No que se refere ao lote 06 em que a empresa SALES & CIA LTDA - CNPJ 

14.399.802/0001-20 foi classificada em 1º Lugar, certificada a compatibilidade de 

preços com aqueles praticados no mercado, não vislumbrando vício de forma ou 

qualquer defeito no procedimento que contrarie as disposições do Edital, decido 

declara-la vencedora e adjudicar em seu favor o objeto; 

d) No que se refere aos lotes 08 e 10 em que a empresa FRIGOLAK 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10.562.047/0001-00 foi classificada em 1º 

Lugar, certificada a compatibilidade de preços com aqueles praticados no mercado, 

não vislumbrando vício de forma ou qualquer defeito no procedimento que contrarie 

as disposições do Edital, decido declara-la vencedora e adjudicar em seu favor o 

objeto; 

e) No que se refere ao lote 09 em que a empresa PRIMASA COMERCIO DE 

VARIEDADE LTDA – ME, CNPJ 04.279.229/0001-68 foi classificada em 1º Lugar, 

certificada a compatibilidade de preços com aqueles praticados no mercado, não 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 

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

 

vislumbrando vício de forma ou qualquer defeito no procedimento que contrarie as 

disposições do Edital, decido declara-la vencedora e adjudicar em seu favor o objeto; 

f) homologar este processo licitatório, tendo em vista a observância por parte 

da Administração a todos os princípios norteadores das Licitações Públicas. 

g) Determinar a instauração de novo procedimento licitatório, com vistas à 

contratação do objeto dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 07 deste pregão presencial, com as 

providências de estilo; 

h) Autorizar a contratação por dispensa de licitação dos itens necessários às 

satisfações imediatas da administração, quanto a itens dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 07, 

até a conclusão certame a ser deflagrado, com fulcro no art. 24, inciso VII e XII da Lei 

nº. 8.666/93. 

Em atenção ao princípio da ampla defesa e contraditório, dê-se vistas dos autos 

aos interessados, após publicação na Imprensa Oficial. 

 

Amargosa, 21 de julho de 2015. 

 

 

KARINA BORGE SILVA 
Prefeita Municipal 
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