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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 235/2022
PE 048/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA,
representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento da
licitação, Pregão Eletrônico nº 048/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº
235/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa GEO MERCANTIL DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA,
inscrita no CNPJ: 02.114.331/0001-88, localizada a RODOVIA BR 101, S/N, KM 720, LADO ESQUERDO DA
RODOVIA, Cidade: EUNAPOLIS-BA, CEP: 45829110, representada pelo Sr GERALDO BRITO NUNES,
brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF nº 064.912.605-00, RG 795750 SSP/BA, de acordo com
a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto Federal nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO E
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo Administrativo
235/2022 nos anexos do edital PE 048/2022 (SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de Registro de
Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 6.929.104,80 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E VINTE E NOVE
MIL CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), sendo os seguintes itens e preços:
LOTE I – COMBUSTÍVEL
ITEM
1
2
3
4
5

COMBUSTÍVEL
GASOLINA COMUM
GASOLINA ADITIVADA
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S-10
ETANOL COMUM (ÁLCOOL)

UNIDADE
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
VALOR TOTAL

QUANT.
317.348
7.500
174.240
501.360
15.000

Valor Unit
R$
6,05
R$
6,15
R$
7,15
R$
7,19
R$
5,91

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUYWMZI4NDY1RJCYQTUXMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor Total
1.919.955,40
46.125,00
1.245.816,00
3.604.778,40
88.650,00
6.905.324,80
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
LOTE II - DERIVADOS
ITEM
1
2

DERIVADOS
ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML
ÓLEO API CH4 15W40

UNIDADE
LITRO
LITRO
VALOR TOTAL

QUANT.
550
80

Valor Unit
Valor Total
R$
38,00 R$
20.900,00
R$
36,00 R$
2.880,00
R$
23.780,00

VALOR GERAL DOS LOTES

R$

6.929.104,80

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea “d” do
inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas condições
negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida
considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer outra
providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à
espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no
mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada
por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e 5.1.2
desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 048/2022,
integram está Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte
integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre
a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no
edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura
Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Eunápolis/BA, 01 de setembro de 2022

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

___________________________________________
GEO MERCANTIL DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO
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Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 407/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: Pregão Eletrônico
nº 037/2022, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02;
Contratado: Empresa RAYOR VINICIUS SALES DE JESUS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.015.985/0001-43. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLETES,
MINI LANTERNA TÁTICA E RECIPIENTES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO. No Valor de R$
21.639,50 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOIVE REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS). Assinatura: 01 de setembro de 2022. Vigência: 31 de
dezembro de 2022. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita Municipal.
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Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 292/2022
DISPENSA Nº 096/2022

Diante do parecer prévio emitido pelo Procurador do Município, bem como a decisão da
Comissão Permanente de Licitação, Reconheço, HOMOLOGO e RATIFICO o presente termo de
Dispensa N° 096/2022, para que surtam seus efeitos legais em face do Processo Administrativo
nº 292/2022, reconhecendo situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO, cuja favorecida é a
Empresa ECR ELETRÔNICOS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 24.030.762/000107, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRSA VISANDO À AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DA
PREFEITA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, no valor de
R$ 7.569,40 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta
centavos), observando-se os dispositivos da Lei 8.666/93 na sua redação atual
no que cabe à contratação supracitada, 13 de setembro de 2022. Cordélia Torres
de Almeida. Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Eunápolis - CNPJ nº 16.233.439/0001-02.
CONTRATADA: ECR ELETRÔNICOS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ n° 24.030.762/0001-07
CONTRATO Nº. 438/2022
DISPENSA Nº. 096/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 292/2022.
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRSA VISANDO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO
VIGÊNCIA: 13/09/2022 a 11/12/2022
VALOR: 7.569,40 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
Eunápolis - BA, 13 de setembro de 2022. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita.
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Inexigibilidades

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022
Diante do parecer prévio emitido pelo Procurador do Município, bem como a decisão da Comissão
Permanente de Licitação, Reconheço, HOMOLOGO e RATIFICO o presente termo de Inexigibilidade para
que surtam seus efeitos legais em face do Processo Administrativo nº 272/2022, reconhecendo situação
de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, cuja favorecida é a Empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO
BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP - LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.498.974/0001-09, objetivando a CONTRATAÇÃO A INSCRIÇÃO DA
SERVIDORA BRUNA MEDEIROS SANTOS BENEVIDES PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL
DE ORÇAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NA
CIDADE DE CURITIBA, em atendimento às necessidades da contratante e estando o processo
regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores,
Eunápolis-BA, 08 de setembro. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita.
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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 058/2022
Diante do parecer prévio emitido pelo Procurador do Município, bem como a decisão da Comissão
Permanente de Licitação, Reconheço, HOMOLOGO e RATIFICO o presente termo de Inexigibilidade para
que surtam seus efeitos legais em face do Processo Administrativo nº 326/2022, reconhecendo situação
de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, cuja favorecida é a Empresa DNIPRO GOLD AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 72.124.894/0001-32,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA SENHORA PREFEITA
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA E DO CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PAULO ERNESTO DAPÉ RIBEIRO DA
SILVA, NO EVENTO “MISSÃO TÉCNICA GOVERNO ELETRÔNICO E SMART CITY”, A SER REALIZADO NO
PERÍODO DE 08 A 18/11/2022, em atendimento às necessidades da contratante e estando o processo
regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores,
Eunápolis-BA, 23 de setembro. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 450/2022
INEXIGIBILIDADE nº 058/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 326/2022

A Prefeita Municipal de Eunápolis – BA torna público a contratação: INEXIGIBILIDADE Nº. 058/2022 Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02. Contratada: DNIPRO GOLD
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ: 72.124.894/0001-32; Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA SENHORA PREFEITA CORDÉLIA TORRES
DE ALMEIDA E DO CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PAULO ERNESTO DAPÉ RIBEIRO DA SILVA, NO EVENTO
“MISSÃO TÉCNICA GOVERNO ELETRÔNICO E SMART CITY”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A
18/11/2022. Valor: R$ 74.920,00 (setenta e quatro mil novecentos e vinte reais); Assinatura: 23 de
setembro de 2022. Vigência: 60 (sessenta) dias. Cordélia Torres de Almeida - Prefeita Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 057/2022
Diante do parecer prévio emitido pelo Procurador do Município, bem como a decisão da Comissão
Permanente de Licitação, Reconheço, HOMOLOGO e RATIFICO o presente termo de Inexigibilidade para
que surtam seus efeitos legais em face do Processo Administrativo nº 265/2022, reconhecendo situação
de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, cuja favorecida é a Empresa BANCO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA LICITACOES-E, PARA REALIZAÇÃO
DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 48.000,00
(Quarenta e oito mil reais), observando-se os dispositivos da Lei 8.666/93 na sua redação atual no que
cabe à contratação supracitada. Eunápolis - BA, 01 de agosto de 2022. Cordélia Torres de Almeida.
Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO Nº CT 386/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 057/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 265/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis – BA torna pública a contratação: Inexigibilidade nº 057/2022,
Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02; Contratado: BANCO DO BRASIL
S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA LICITACOES-E, PARA
REALIZAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL, no valor total de
R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), Assinatura: 01 de agosto de 2022. Vigência: 12 meses. Cordélia
Torres de Almeida – Prefeita Municipal.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112770611191119250992-1; Data: 06/11/2019 11:21:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJI41439-RI6U;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Confira
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo
3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/01/2022 16:03:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
¹Código de Autenticação Digital: 112770512191235440485-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA.

MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 21.029.230/0001-53, com sede na Rua Mangueira,
nº 355, Bairro Santo Amaro, Conceição da Barra, CEP 29960-000, e-mail milpapeismagazine@gmail.com,
aqui representada por seu bastante procurador, o Sr. Adelson Busatto, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF sob o nº 930.605.137-91, residente e domiciliado Rua João Calmom, n.º:
400, Centro, Teixeira de Freitas – BA, vêm, respeitosamente, pelo seu advogado que esta subscreve
(procuração anexa), com fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e item 9.1 a 9.1.2 do Edital
do Pregão Presencial nº 01/2016 Processo Licitatório nº 4, interpor IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE
LICITAÇÃO, pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas:

DO DIREITO

1. DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

O respectivo edital de licitação deve prever o prazo para julgamento das impugnações interpostas em
consonância com o prazo previsto na legislação pátria.

O Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu § 2º o prazo legal para interposição da
impugnação pelo licitante, in verbis:

VANESSA “Artigo 41.
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§ 2º - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI-EPP
RUA MANGUEIRA, 355 – SANTO AMARO – CEP 29960-000 – CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
Fone (73) 99985-4240 E-mail: milpapeismagazine@gmail.com
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a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso. “

Assim podemos ver que a legislação é omissa em afirmar o prazo de julgamento desta impugnação
realizada pelo licitante acima qualificado, devendo ser aplicado o prazo previsto no parágrafo anterior que
assim dispõe:

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. (grifo acrescentado)

Assim podemos verificar que o prazo previsto no item 9.1.1 do edital de licitação está destoando da
Legislação Federal concernente ao assunto, haja vista que tal disposição do edital fixa o prazo para
julgamento das impugnações apresentadas em 24 (horas) a partir da protocolização do pedido, o que não
pode prosperar, pois o prazo legal é de 3 (três) dias úteis.

Portanto, deve ser corrigido tal prazo disposto no edital, com a devida retificação do mesmo, bem como
este prazo seja aplicável a presente impugnação.

1. DA IMPUGNAÇÃO AOS ITENS PREVISTO NO EDITAL

Conforme narração fática o edital se resume em apresentar propostas genéricas sem especificar o exato
produto, assim sendo, o presente licitante vem muito respeitosamente fazer as seguintes considerações:
Incialmente, item 1, previsto na página nº 27 - a bola em vinil não especifica a gramatura da bola, podendo
ser entregue qualquer uma com qualidade muito leve. Tal fato, torna-se um grande prejuízo para
desenvolver da licitação e assim sendo, torna-se necessário a retificação a fim de demostrar todas as
características dos produtos licitados almejados pela administração pública.
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podendo ter divergências nas cotações, ou seja, tendo um profundo prejuízo para todos os licitantes
participantes do certame. Logo, houve uma omissão quantos às informações necessárias e relevantes. De
modo semelhante, torna-se nítido que no item nº 8 que diz a respeito triciclo em plástico e aço tubular esta
direcionada a marca bandeirante, não podendo por lei, conforme algumas passagens da Lei de Licitações:
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI-EPP
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Art. 7º, §5º: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços
sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas,
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o
fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
Art. 15, §7º: Nas compras deverão ser observadas, ainda: I – a especificação
completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU é firme em indicar a necessidade de o gestor indicar as razões
que motivam a decisão o que no presente caso não foi estabelecido de modo a restringir a disputa a
determinadas marcas:

A indicação de marca no edital deve estar amparada em razões de ordem técnica,
de forma motivada e documentada, que demonstrem ser aquela marca específica
a única capaz de satisfazer o interesse público. (Acórdão 113/16 – Plenário)

Conclui-se que, ao mesmo tempo em que o objeto de uma licitação deva ser preciso, satisfatório e distinto.
Diante deste panorama, impossível deixar de questionar: qual seria a melhor técnica quando da descrição
do objeto de uma determinada licitação? Nesta esteira, nas palavras de TOLOSA FILHO (2010), ao
utilizar os vocábulos "precisa" e "suficiente", há um indicativo claro de que na definição do objeto,
todos os aspectos fundamentais devem ser contemplados de modo a não ensejar dúvidas aos
eventuais interessados.

JUSTEN FILHO (2009, p. 133) complementa com maestria tornando singela esta compreensão:
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Como regra, toda e qualquer licitação exige que a Administração estabeleça, de
modo preciso e satisfatório, as condições da disputa. Mais precisamente, a
Administração tem de licitar aquilo que contratará – o que significa dominar, com
tranquilidade, todas as condições pertinentes ao objeto a ser licitado [...].

O que se busca com tais regras é fugir aos danos que um objeto licitado e mal formulado
venha a causar aos eventuais interessados. Assim sendo, requer a retificação dos itens indicados.
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DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria:

1 - A retificação do edital licitatório para previsão de prazo de 3 (três) dias úteis para julgamento das
impugnações dirigidas em face ao edital publicado.

2 - O deferimento do adiamento da sessão de licitação para a próxima data disponível após o prazo
condizente a ser concedido para as adequações a serem realizadas pelo impugnante, sob pena de
tomadas das medidas cabíveis para discussão das questões aqui trazidas.

Nestes termos,

Aguarda Deferimento.

Eunápolis, Bahia, 23 de setembro de 2022.

VANESSA
MEDEIROS
COSTA:
05003063547

Assinado digitalmente por VANESSA
MEDEIROS COSTA:05003063547
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=14504711000108,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=VANESSA MEDEIROS COSTA:
05003063547
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.23 17:19:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI
CNPJ nº 21.029.230/0001-53

MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI-EPP
RUA MANGUEIRA, 355 – SANTO AMARO – CEP 29960-000 – CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
Fone (73) 99985-4240 E-mail: milpapeismagazine@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUYWMZI4NDY1RJCYQTUXMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Setembro de 2022
18 - Ano XIII - Nº 8442

Cartório Azevêdo Bastos
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Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo
3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/12/2021 10:24:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
¹Código de Autenticação Digital: 112772303219945140517-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b267ccecc5addb1da0b49b1db738e378b0e8c447ce5d3c8561577d4817bf63821acde5c5e40b149fd97e15964d8a95f3a6
00c273011dd92cffe8bb70613bd796f
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 054/2022

Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
054/2022 interposta pela MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI, inscrito no CNPJ nº
21.029.230/0001-53, com sede na Rua Mangueira, nº 355, Bairro Santo Amaro,
Conceição da Barra, CEP 29960-000, ora Impetrante, com a finalidade de
Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE
O procedimento licitatório se
inicia
publicamente
com
a
elaboração de um instrumento convocatório que contenha as regras
que serão aplicadas no processo de licitação, o objeto de interesse da
Administração e também todas as condições que se realizará o
contrato posteriormente e à qual estão submetidos tanto os licitantes
quanto a Administração.
Quando publicado, o edital pode ser alvo de impugnações, que é
a forma do interessado de se insurgir quanto a eventuais ilegalidades
nas cláusulas do certame e requerer a correção desses vícios. A
impugnação serve para alterar o texto do edital e fazer com que este
respeite os limites da lei.
A Lei de Licitações prevê a possibilidade de qualquer cidadão, e
não apenas os licitantes, de impugnarem editais quando constatada
uma irregularidade, contudo eventuais impugnações a serem interpostas
precisam observar os dispositivos legais pertinentes.
Mormente, em relação à impugnação apresentada, entendo que
está se encontra INTEMPESTIVA e, portanto, não merece conhecimento,
senão vejamos.
A Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41, § 2º, dispõe que:
Art. 41. [...]. § 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante que não o
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.

Conforme o ensinamento do mestre JORGE ULISSES JACOBY
FERNANDES, “A contagem do prazo para impugnação se faz com a
observância da regra geral do art. 110 da Lei nº 8.666/93, tendo por
termo inicial a data estabelecida para o da apresentação da proposta”.
Para facilitar o entendimento, exemplifica a seguinte situação:
“O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da
contagem geral de prazos, não se computa o dia do início. O
primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia
17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento do
expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos (...). Caso a
impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida
com essa natureza, mas merece ser respondida, como qualquer
documento que é dirigido à Administração”.

Nada obstante, do Edital Pregão Presencial nº 054/2022, item 22.1
que trata sobre a apresentação de impugnações destaca-se:
“22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.”

Em que pese a previsão editalícia do prazo de 03 (três) dias, para efeito
de cálculos de tempestividade, consideraremos o prazo que melhor
beneficie o licitante, neste caso, o prazo previsto em lei de 02 (dois) dias úteis.
No caso em apreço, a realização da sessão do referido Pregão
Eletrônico está prevista para o dia 27 de setembro de 2022, tendo,
portanto, o prazo para os interessados impugnarem o respectivo edital
expirado em 22 de setembro de 2022 – quinta-feira - eis que conforme
os dispositivos legais que regem a matéria em debate o prazo para
impugnações é até dois dias úteis antes da data fixada para abertura
de envelopes e lances.
Desta forma, tendo a impugnação apresentada pela empresa
MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI sido protocolada via endereço eletrônico do
Município de Eunápolis em data de 23 de setembro de 2022 ás 17:29,
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fica clarividente a intempestividade da impugnação, fato este que
impossibilita seu conhecimento.
Em que pese a evidente intempestividade da impugnação
apresentada, em atenção o dever da administração de responder a
qualquer requerimento dirigido, bem como do ensinamento do professor
JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES também diz que “Caso a
impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida
com essa natureza, mas merece ser respondida, como qualquer
documento que é dirigido à Administração”, teceremos comentários ao
requerimento da impugnação afim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o
processo em questão.
Assim, a empresa alegou, em síntese, que:
...
“Conforme narração fática o edital se resume em apresentar propostas genéricas
sem especificar o exato produto, assim sendo, o presente licitante vem muito
respeitosamente fazer as seguintes considerações:
Incialmente, item 1, previsto na página nº 27 - a bola em vinil não especifica a
gramatura da bola, podendo ser entregue qualquer uma com qualidade muito leve.
Tal fato, torna-se um grande prejuízo para desenvolver da licitação e assim sendo,
torna-se necessário a retificação a fim de demostrar todas as características dos
produtos licitados almejados pela administração pública.
Ademais, destaca-se que o item 6, na página 28- o livro pra colorir não especifica a
quantidade de folhas, podendo ter divergências nas cotações, ou seja, tendo um
profundo prejuízo para todos os licitantes participantes do certame. Logo, houve uma
omissão quantos às informações necessárias e relevantes. De modo semelhante,
torna-se nítido que no item nº 8 que diz a respeito triciclo em plástico e aço tubular
esta direcionada a marca bandeirante, não podendo por lei, conforme algumas
passagens da Lei de Licitações:”.

Quanto ao atendimento do pedido de impugnação dos itens 1 e 6 do
referido processo, segue considerações manifestada pela setor solicitante:
1. De acordo com a informação abaixo o descritivo do item 1 contém
especificação quanto ao número da bola, não sendo necessário a inclusão
da gramatura:
- Item 1 : BOLA de Futebol em Vinil, plástica n.12. Bola cheia 8;
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2. Em relação ao item 6 "LIVRO", deverão ser consideradas no mínimo
de 14 páginas.
Ressalta-se que no Processo licitatório em discursão, esta foi a ÚNICA
impugnação, ou seja, nenhum dos demais interessados identificaram
qualquer irregularidade no processo.
Assim, não vislumbra-se qualquer restrição nas exigências postas, bem
como qualquer ilegalidade no instrumento convocatório.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI, mesmo INTEMPESTIVA, a qual acolho na forma
do remédio constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de
requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.
Eunápolis – BA, 26 de setembro de 2022
Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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Bom dia, Prezados!!
Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO
BB: 962273 PE: 055/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2022

Nº Licitação

De material esportivo
Gostaríamos de esclarecer as duas questões abaixo por favor:
Para fins de melhor adequação e exequibilidade, solicitamos os valores de referências máximo para
cada item ou o lote por favor! Infelizmente vários pregões estão sendo frustrados depois da disputa, por
valores de referência não comportarem os produtos mais!
a. Estamos em dúvidas referente à unidade de medida dos itens do lote II, de calçados abaixo: a
unidade de medida é o PAR, mas no descritivo fala-se em grade composta por 12
pares! Devemos entregar por exemplo no item 1, 72 pares ao todo, que serão dividos em até
12 números ou 72 kits com 12 pares em cada?
b. Exemplo linha Penalty: esta não é composta assim como Topper também por 12 números em
cada grade...numeração infantil vai do 28 ao 36, totalizando apenas 9 pares e a adulta vai do 37
ao 44, totalizando apenas 8 pares! Exemplo:
c. Estas numerações da Penalty, lhes atendem?

Grata pela atenção, Karin

RESPOTA AO QUESTIONAMENTO 01 PE 055/2022
Prezados, boa tarde!
Quanto ao questionamento referente ao item b, deverá ser entregue 6 grades composta por 12
pares, totalizando 72 pares.
Quanto ao item c, independente da marca a grade deverá conter a quantidade informada
conforme esclarecido acima.
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Complementando nossas dúvidas, gostaríamos de esclarecer qual é o prazo correto de entrega
dos materiais. Pois no item 10.1 do edital consta o prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos,
porém no Contrato temos no item 6.1 o prazo máximo de 30 (trinta) dias. Então qual devemos
considerar o correto?
Em relação ao envio dos documentos originais, no item 10.10 consta a seguinte informação: De
que se tratam esses certificados de registros? Seriam os documentos de habilitação?
E quanto ao item 11.2.2. De que se trata esse desconto linear? E como devemos proceder, pois
normalmente não vemos essa exigência em outros editais.
Grata pela atenção, Karin

RESPOTA AO QUESTIONAMENTO 02 PE 055/2022

1. Quanto ao prazo para entrega de materiais, o prazo a ser obedecido é o estabelecido
no Termo de Referência, item 10 – DOS PRAZOS
10.1. Recebida ordem de fornecimento, a empresa contratada terá prazo
máximo de até 20 (vinte) dias corridos para efetuar a entrega dos materiais,
contados do primeiro dia útil subsequente ao seu recebimento.

Sendo assim o referido item acima citado, prevalecerá, quanto ao estabelecido do
item 6.1 da minuta de contrato;

2. Quanto ao item 10 Habilitação (10.10 - A empresa deverá encaminhar VIA SEDEX,
todos os certificados de registro), deverá ser desconsiderado, tendo em vista não ser
aplicável ao certame, mantendo os demais envios de documentos estabelecidos nos
itens anteriores;
3. Após a finalização dos lances, e sendo a empresa declarada vencedora, deverá a
mesma encaminhar sua planilha recomposta com os valores devidamente corrigidos,
com a aplicação do mesmo percentual de desconto ofertado no valor total distribuídos
igualitariamente nos respectivos itens que compõe o lote.
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DECISÃO HIERÁRQUICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2022

Processo Adm. nº 240/2022

Recorrente:

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ n° 08.979.527/0005-45

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E
ACESSÓRIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE,
JUVENTUDE, CULTURA E LAZER E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Na forma do art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993, pelos seus próprios fundamentos o julgamento do
Recurso Interposto no bojo do Pregão Eletrônico nº. 044/2022, bem como RATIFICO esta decisão que,
conheceu os Recursos e no MÉRITO, manteve a declarada vencedora a empresa MUNDARE
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 41.856.993/0001-85, e
ratificar a decisão com a Adjudicação e Homologação do Certame, bem como formalização da ata de
registro de preço/contrato e ordem de serviço.
Publique-se
Eunápolis, 26 de setembro de 2022

Cordélia Torres de Almeida
Prefeita Municipal

Rua do Ceasa, 30 – Bairro Centauro – CEP 45821-210 – Eunápolis – BA
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 044/2022
Trata-se de Recurso relativo ao Pregão Eletrônico n. 044/2022 interposto pela
empresa: RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ n° 08.979.527/0005-45, com filial na Avenida Rio Branco, 404, térreo
torre II, sala 908 001, Centro, CEP 88015-200, Florianópolis (SC), ora Recorrente, com a
finalidade de Desclassificação dos licitantes.
DA ADMISSIBILIDADE e RECURSO DA RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor Recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se
que a Impetrante RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, impetrou recurso dentro do
prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“A requerente participou da licitação Pregão Eletrônico nº 44/2022 que tinha por
objeto o fornecimento de instrumentos musicais, conforme especificações contidas
no instrumento convocatório. A empresa MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, deve ser inabilitada pelo descumprimento das cláusulas
editalícias, visto que não cumpriu os requisitos de habilitação. Ocorre que, a empresa
arrematante não apresentou balanço patrimonial conforme as exigências acima, vez
que ausentes de notas explicativas e demais documentos necessários para se
confirmar sua aptidão econômico-financeira, bem como, o atestado de capacidade
técnica não é claro quanto informações essenciais da empresa emitente No artigo 31
da Lei 8.666/93, o legislador ressalta o Balanço Patrimonial como uma exigência
como a participação das empresas nas licitações, dando a Administração a
permissão para avaliar a condição financeira da empresa licitante, vejamos: “Art. 31.
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitarse-á a: I balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;”. Note-se que no referido artigo há a
expressão “na forma da lei” o que demonstra que os documentos de qualificação
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econômica não podem ser apresentados de qualquer forma, mas sim devem cumprir
as exigências do órgão responsável pela regulamentação, neste caso o Conselho
Federal de Contabilidade. E vale lembrar que as Normas Brasileiras de Contabilidades
derivam do exercício da competência regulamentar outorgada ao Conselho Federal
de Contabilidade pelo artigo 6º, parte final do Decreto-Lei nº. 9.295/1.946, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº. 12.249/2.010..”

Ao realizar uma licitação, a Comissão especifica todos os itens que a
Administração pretende adquirir.
No momento do pregão, as empresas que apresentam seus preços
concordam com as especificações e devem seguir plenamente o que
determina o Edital.
O Recurso traz informações relevantes que ensejará numa maior fiscalização
quando da entrega dos itens, mas não implica numa desclassificação, tendo
em vista que os preços oferecidos foram mais atrativos para a Administração.
Caso não haja a observância na entrega dos itens licitados de acordo com o
que especifica o Edital, a empresa estará sujeita as penalidades previstas na
Lei de Licitações, onde estão disciplinadas no art. 7º na Lei do Pregão:

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
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Isto posto, não resta dúvidas que a empresa desidiosa responderá pela
inexecução e estará sujeita às penalidades supramencionadas, obviamente
que dentro da legalidade e observado o devido processo legal. Ocorre que a
pretensão administrativa restou-se fracassada, todo processo licitatório emana
de uma necessidade e a inexecução contratual, ou a negativa em assinar o
contrato, frustra o objeto pretendido que se concretiza apenas precedido de
licitação pública.
A licitação é um conjunto de procedimentos que antecede a contratação, é
através dela que a administração terá acesso à proposta mais vantajosa.
Vencer uma licitação caracteriza-se expectativa de direito em assinar o
contrato, assunto já pacificado por doutrina e jurisprudência.
Neste sentido veja decisão da Egrégia Corte de Contas:
“( ) o fato de o objeto de um dado certame ter sido adjudicado a uma
empresa, não implica em direito subjetivo da mesma em obter a contratação.
O direito do adjudicatário é o de ser convocado em primeiro lugar caso a
Administração decida celebrá-lo, conforme vastamente pacificado pela
jurisprudência e pela doutrina” (Acórdão 868/2006 – Segunda Câmara,
Processo 019.755/2005-2, Ministro Relator LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA,
Aprovação 17/04/2006) (Grifo e negrito nosso)
Se houver a assinatura do contrato não estaremos mais diante de uma
expectativa de contração, mas sim da contratação de fato, criando direitos e
deveres entre as partes e originando um contrato administrativo. Destarte,
findou-se o processo licitatório, portanto será a Lei 8.666/93 quem disciplinará o
assunto, eis que regulamenta o art. 37. inc. XXI, da Constituição Federal e
institui normas para os contratos da Administração Pública. Ou seja, a licitação
realizada pelo pregão (Lei nº 10.520/2002) regula somente a modalidade
licitatória, os atos seguintes que dizem respeito ao contrato serão disciplinados
pela Lei nº 8.666/93.
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Caso a empresa vencedora não entregue os materiais licitados, estas
incorrerão em crime e serão punidas de acordo com a legislação.
No entanto, a Comissão de Licitação não tem o condão de punir uma
empresa antes da contratação e da solicitação de execução do contrato,
até porque, todas as empresas participantes apresentaram seus preços para
os itens licitados.
A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos licitantes os
seus direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da
Lei no 8.666/1993: “Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo
é tão restritivo que se utilizou da expressão “estritamente vinculada”. Logo,
não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não
estabelecidas no edital. No mesmo sentido, a Administração deve buscar a
proposta mais vantajosa dentro das regras do edital e sem julgamentos
subjetivos. ”
Ao analisar as exigências impostas no Edital, o único objetivo era verificar a
capacidade financeira da empresa, fato que foi devidamente demonstrado
em diligência posterior, tonando-se o solicitada exigência descabida.
EMENTA:

CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL.

DOCUMENTAÇÃO

NÃO

OBRIGATÓRIA. DISPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Não é
lícito exigir de microempresas e empresas de pequeno porte, para fins de habilitação
em concorrência pública, a apresentação de balanço patrimonial, pois essa
documentação não é obrigatória na legislação infraconstitucional, razão pela qual
empresas dessa natureza devem ser dispensas dessa exigência.
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, recebo o Recurso interposto pela empresa RORIZ COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO, a qual acolho na forma do remédio constitucional do direito

de

petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.

Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito acima
desenvolvidas, decido pela improcedência do Recurso formulado, vez que este não
se mostrou suficiente para uma atitude modificatória no resultado, por não haver
nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio licitatório, além do que, em

diligência se constatou a perfeita condição de fornecimento pela empresa
vencedora do certame.

Eunápolis – BA, 23 de setembro de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro

Encaminhem-se os autos à Autoridade Superior para deliberação.

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 199/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 314/2022

DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia
Torres de Almeida.
CONTRATADA: DATAMARK SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado
sediada na Av. Francisco Ribeiro Júnior, 198, Edifício Atlanta Center, 1º andar, sala 104, Centro,
CEP: 45.600-921, Itabuna- BA, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº.
09.082.052/0001-29, por meio de seu representante legal a Sra. NILDA MOREIRA DOS SANTOS
TEIXEIRA, portadora do RG. 0978925726 SSP BA, devidamente inscrita no CPF sob o nº
794.363.405-59, residente na Rua Camboatá, 150, térreo, Colonial, Eunápolis-BA

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
RENOVAÇÃO, POR IGUAL PERÍODO, DO CONTRATO N° 199/2021 E O VALOR, mediante as cláusulas
e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Primeiro termo aditivo de renovação, por igual período, do contrato n° 199/2021,
firmado entre as partes em 05/10/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM PROCEDIMENTOS DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS,
ORIENTAÇÃO
DECORRENTES,

DOS

PROCESSOS

ORIENTANDO

LICITATÓRIOS

NO

E

JULGAMENTO

CONTRATOS
DOS

ADMINISTRATIVOS

RECURSOS

DELES

ADMINISTRATIVOS

E

TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI 14.133/21.
1.2 A justificativa para o presente aditamento contratual consta da solicitação encaminhada através
do OFÍCIO/GESTÃO nº 119/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Gestão, anexado ao
procedimento administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
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3.1 A previsão legal para o presente termo aditivo está contida no artigo 57, inciso II e 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e no item 1.2 do contrato originário.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 A despesa de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), decorrente do presente
termo aditivo, correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

GESTÃO

04.122.0002.2003

MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
TÉCNICOS E APOIO ADMINSTRATIVO

339035

15000000

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo aditivo será a partir de 05/10/2022 A 05/10/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original firmado e não colidentes
com o presente Termo Aditivo.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 21 de setembro de 2022.

__________________________________

__________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

DATAMARK SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)

2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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