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Extratos de Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: Pregão Eletrônico
nº 045/2021, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02;
Contratado:

Empresa

39.496.569/0002-06.

EUROTECH

Objeto:

TECNOLOGIA

REGISTRO

DE

LTDA,

PREÇO

inscrita

PARA

no

CNPJ:

AQUISIÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À MONTAGEM DE LABORATÓRIO
MÓVEL PARA O USO DE ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE
NOTEBOOKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA FOMENTAR O USO
DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. No Valor de R$
1.316.000,00(um milhão trezentos e dezesseis mil reais). Assinatura: 01 de junho de
2022. Vigência: 01 de junho de 2023. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: Pregão Eletrônico
nº 045/2021, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02;
Contratado: Empresa MATEC AV IMP. EXP. IND COM. DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS
LTDA, inscrita no CNPJ: 03.598.410/0001-74. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À MONTAGEM DE
LABORATÓRIO MÓVEL PARA O USO DE ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA E
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA
FOMENTAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE
MUNICÍPIO. No Valor de R$ 190.750,00 (cento e cinquenta mil e setecentos e
cinquenta reais). Assinatura: 01 de junho de 2022. Vigência: 01 de junho de 2023.
Cordélia Torres de Almeida. Prefeita Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: Pregão Eletrônico
nº 045/2021, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02;
Contratado: Empresa LVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ: 10.397.564/0001-63. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À MONTAGEM DE LABORATÓRIO
MÓVEL PARA O USO DE ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE
NOTEBOOKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA FOMENTAR O USO
DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. No Valor de R$
40.999,00 (quarenta mil novecentos e noventa e nove reais). Assinatura: 01 de junho
de 2022. Vigência: 01 de junho de 2023. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: Pregão Eletrônico
nº 045/2021, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02;
Contratado: Empresa AMC INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 62.541.735/0004-22.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
DESTINADOS À MONTAGEM DE LABORATÓRIO MÓVEL PARA O USO DE ALUNOS E
PROFESSORES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA
DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA FOMENTAR O USO DO SISTEMA DE
GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. No Valor de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil reais). Assinatura: 01 de junho de 2022. Vigência: 01 de junho de
2023. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2022
A Prefeita Municipal de Eunápolis–BA, torna pública a contratação: Pregão Eletrônico
nº 045/2021, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02;
Contratado: Empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP, inscrita
no CNPJ: 10.793.812/0001-95. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À MONTAGEM DE LABORATÓRIO
MÓVEL PARA O USO DE ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE
NOTEBOOKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA FOMENTAR O USO
DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. No Valor de R$
184.819,60 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e dezenove reais e sessenta
centavos). Assinatura: 01 de junho de 2022. Vigência: 01 de junho de 2023. Cordélia
Torres de Almeida. Prefeita Municipal.
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Licitações

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ 16.233.439/0001-02
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL
PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
O Município de Eunápolis, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público a todos
os interessados que a empresa ALEA COMERCIAL LTDA - EPP Impetrou Recurso
no LOTE IV, Pregão Eletrônico nº 030/2022, ficando assim aberto prazo para
apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 109, da Lei de Licitações, contados nos
termos do art. 110, do mesmo diploma legal. Os documentos encontram-se a disposição
no Núcleo de Licitação e Contratos na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro,
Eunápolis – BA. Podendo ainda ser solicitado pelo e-mails: Eunápolis, 05 de julho de
2022. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
Ilmo Sr. Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

ALEA COMERCIAL LTDA EPP, com endereço na Rua
Conselheiro Petronilio Pinto, n° 179, Sobradinho, Município de Feira de Santana/BA,
CEP 44021-115, inscrita no CNPJ sob n° 12.011.917/0001-70, neste ato
representado por seu procurador que subscreve a peça, vem respeitosamente, com
fundamento no artigo 109, I, b da Lei nº 8.666/1993 e ponto 13 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 030/2022, interpor

RECURSO
em face do ato que desclassificou a Recorrente e declarou vencedora a Empresa
MAGAZINE MIL PAPEIS, no Lote IV deste pregão, em total desacordo das regras
editalícia e da legislação pátria.

SINTESE DOS FATOS
A prefeitura municipal de Eunápolis publicou o edital 030/2022
com o escopo da formação da ata de registro de preços visando a contratação de
empresa para futura e eventual aquisição de materiais de expediente em
atendimento a demanda da administração pública municipal.

Desse modo, após a publicação do Edital a Empresa ALEA
COMERCIAL LTDA, aqui recorrente participou do certame e estava classificada em
primeiro lugar certame, haja vista que a licitante atendeu todas as exigências
contidas no instrumento convocatório.
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Superada a fase de lances, o pregoeiro desclassificou a
recorrente, no Lote IV, sob o argumento que os preços apresentados para os itens
05 e 06 para unidade ao passo que o Edital indicava por caixa.

A planilha de custos e formação de preços é um instrumento
consagrado na pratica das licitações para demonstração analítica da formação dos
preços unitário e global das propostas apresentadas por licitantes. A partir da
apresentação dos preços unitários a Administração contratante tem condições de
realizar um julgamento objetivo sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta.

Passando a analisar o Edital, no seu anexo III, onde aponta
como a proposta deverá ser formulada, indicando o padrão da unidade de referencia.

Nota-se que o campo “unidade” refere-se, obviamente, para
indicar qual parâmetro deverá ser utilizado pelo licitante na formulação da sua
proposta de preços, cotação por: “unidade”, “pacote” ou “caixa”.

Seguindo a exegese acima, passamos a analisar três
produtos, constante do Lote IV e verificar como o Edital indicou a sua apresentação
na formatação da proposta.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTK1QKU3QZC4ODLGMEFGOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
10 - Ano XIII - Nº 8224

Eunápolis

O item 5 “caderno brochura 96fl c/10” indica como unidade de
referencia a cotação do produto por unidade, já o item 13 “carbono comum 1 face.
Embalagem: caixa com 100 folhas”, indica como “unidade” de referencia a cotação
do produto por “caixa” e o item 19 “Pasta em L plástico transparente Tamanho Embalagem Pacote com 10 unidade”, que indica “pacote”, como referencia.

Partindo, especificamente, para analise da proposta, referente
aos itens 05 e 06. O Edital indica que a cotação deva ser apresentada por unidade e
os itens acomodados em pacote, conforme o descritivo editalício. (pág. 33 do Edital):

Seguindo a própria orientação prevista no Edital, a recorrente
formulou sua proposta indicando com unidade de referencia a cotação por unidade,
para os itens 5 e 6, no valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos e R$ 3,90
(três reais e noventa centavos) , respectivamente.

Caso fosse o desejo da Administração, como demonstrado
nos exemplos trazidos acima, bastava a indicação da referencia de unidade
“PACOTE” e não “unidade”, como foi realizado.

A primeira oposição foi apresentada pela licitante que acabou
declarada vencedora neste lote, questionando a inexequibilidade da proposta
ofertada.
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Em

decisão

desarrazoada,

o

pregoeiro

optou

por

desclassificar a recorrente, ao confundir a descrição do item com a unidade de
referencia que deveria ser indicada na proposta.

Por ser a proposta classificada em primeiro lugar, em razão
da percepção do Núcleo de Compras da maneira que os itens deveriam ser
apresentados em cotação em pacote, mesmo o Edital indicando a cotação por
unidade, era dever do pregoeiro, agir no sentindo de promover o saneamento da
proposta.
Assim, o recorrente, apenas, alteraria a unidade de referencia
de cotação, ajustando o preço da proposta para cotação do item em pacote e não em
unidade, como fora proposto.
Cabe registrar que a proposta declarada vencedora foi no
valor de R$ 1.289.752,00 (um milhão duzentos e oitenta e nove mil setecentos e
cinquenta e dois reais), já a proposta ajustada da recorrente seria no valor de R$
962.351,92 (novecentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e
noventa e dois centavos).
Numa clara afronta ao princípio da economicidade, a
contratação ocorrerá com um sobrepreço de R$ 327.400,08 (trezentos e vinte e
sete mil quatrocentos reais e oito centavos).
De forma equivocada a municipalidade não se deteve em
realizar as diligencias necessárias para que fossem efetuadas as devidas correões
(erro material), onde a proposta ofertada pela recorrente, sem sobra dúvidas, é a
proposta mais vantajosa.

Mesmo expediente não foi percebido ao analisar a proposta
de empresa declarada vencedora, que mesmo questionado o pregoeiro promoveu a
diligencia para classificar a Empresa MAGAZINE MIL PAPEIS.
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Questionou-se que o item 1 deste lote “AGENDA” cotado pela
empresa Magazine com a marca BAHIA ARTES GRÁFICAS, que a aludida marca
não atende a especificação de capa e contra capa em plástico PP transparente
espessura 0,50mm, a norma 15.236/2020 e níveis aceitáveis de Bisfenol-A.

Aqui o pregoeiro indica que realizou diligencia junto a
fabricante do produto e fora informado que o item nestas especificações era
fabricado. Ora! de acordo com a máxima jurídica no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que nada alegar, “alegattio et nom probatio, nihil allegare”.

Sem

apresentação

do

produto,

deve

ser

o

mesmo

considerado inexistente e, ato continuo, operar a desclassificação da licitante, em
razão do descumprimento das exigências editalícias apontadas.

Portanto, a decisão ora atacada deve ser revista em
atendimento ao fim primordial de qualquer procedimento licitatório a busca da
proposta mais vantajosa para Administração Pública.
DO MÉRITO
1. DA DESCLASSIFICAÇÃO ILEGAL
1.1) DO SANEAMENTO DO PROPOSTA
Muito se discute a respeito da possibilidade de correção da
planilha após a fase de lances. De um lado se levantam as bandeiras do julgamento
objetivo e do principio da vinculação ao instrumento convocatório e, de outro, a
busca pela proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo
moderado.
Inicialmente, trazemos o dispositivo do art. 43 da Lei
8.666/93, in verbis:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
(...)
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3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.

Esta lei prevê que a promoção de diligência em qualquer fase
da Licitação, quando houver alguma dúvida sobre o processo.

Agora mais especificadamente, o Decreto 10.024/2019 que
regulamenta o Pregão Eletrônico:
Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das
propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes
atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação,
observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Calha trazer a valiosa lição de Jacoby Fernandes, que lembra
que as hipóteses de saneamento não podem ser definidas previamente:
Não se pode definir previamente ou pretender regular o direito-dever
de saneamento, até porque são ilimitadas e multifacetadas hipóteses
em que ocorrem erros, defeitos, vícios. Acresce-se, ainda, que toda
teoria jurídica de convalidação do ato administrativo na riqueza que só
a prática evidencia fica distante de um norte permanentemente
orientador. (FERNANDES, Jorge Ulysses Jacoby. Sistema de registros de
preço e pregão presencial e eletrônico. 5ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013)

Assim, em determinadas situações, pode-se justificar que
questiúnculas procedimentais, que não atentem contra a isonomia entre os licitantes,
sejam prescindidas em favor da busca de uma proposta mais vantajosa para o Poder
Público.
Neste

prumo,

a

desconformidade

ensejadora

da

desclassificação de uma proposta deve ser substancial e lesiva à Administração ou
aos outros licitantes. É preferível admitir proposta com vícios formais de
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apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por rigorismo
formal e incompatível com o caráter competitivo da licitação.

No caso em tela, não há nenhuma vantagem ou ofensa ao
principio da isonomia, como já explanado a diferença nas propostas é na monta de
R$ 327.400,08 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos reais e oito centavos).

Convém ressaltar que a competição aqui referida é a disputa
vinculada às propostas, não a uma suposta competição no cumprimento mais
rigoroso dos requisitos do edital. O dispositivo exige uma alteração da visão até hoje
muito forte, embora crescentemente combatida, acerca do caráter formalista do
processo licitatório.

É importante sinalizar que mais uma vez fica demonstrado a
ilegalidade da desclassificação da proposta da recorrente, além do fato de que a lei
de licitações prevê a possibilidade diligencia (art. 43, §3º), haja vista que a correção
material nos preços, manteria a proposta como a mais vantajosa para
municipalidade. Nesse sentido, sobre erros formais e diligências da Corte de
Compras é vasta, calha trazer um julgado:
Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de
informações que possam ser supridas por meio de diligência,
facultada pelo art. 43, §3º da Lei 8.666/93, desde que não resulte
inserção de documento novo ou afronta à isonomia entres os
participantes. (Acordão 2873/2014 – Plenário)

Assim, é impertinente o argumento de que alguns licitantes
não podem ter seus defeitos supridos porque todos os demais tiveram que cumprir
os mesmos requisitos descumpridos por aqueles. O foco da regra é posto sobre a
proposta, não sobre os aspectos instrumentais do processo para a sua escolha. A
Lei nº 11.079/2004 reduz o processo licitatório ao que ele sempre deveria ter sido:
um instrumento para a seleção de propostas, não algo com uma finalidade em si
mesmo.
2.2) OFENSA AO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE
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Prefacialmente, deveras importante analisar a licitação sob o
aspecto da eficiência e economia, trazida nas palavras de Joel de Menezes Niebuhr:
“(...) a eficiência em licitações públicas gira em torno de três aspectos
fundamentais: preços, qualidade e celeridade”. Os preços relacionamse diretamente com a economicidade (menor custo) ligando esta à
eficiência, a celeridade refere-se ao menor prazo possível entre a
publicação do ato convocatório e o recebimento do objeto adquirido
ou do serviço contratado e a qualidade, por seu turno, diz respeito a
padrão de desempenho e, por isso, embute um fator de subjetividade.
(NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. ed. rev.
atual. ampl. Curitiba: Zênite, 2006. p. 43-46).

O princípio da economicidade está expresso no art. 70 da
CF/88, bem como em diversos artigos da legislação extravagante. Encontra-se
também de forma implícita no artigo 3º, caput, da Lei de Licitações, ao mencionar
que o procedimento licitatório visa selecionar a proposta mais vantajosa.

Em cumprimento aos princípios norteadores da administração
pública, os gestores da coisa pública estão obrigados a gerir os recursos públicos da
maneira mais responsável e razoável possível, evitando despesas desnecessárias
ou que causem desequilíbrio no orçamento de ente público.

Pode-se definir de maneira resumida a economicidade como
a obtenção dos resultados desejados, utilizando-se dos mínimos recursos financeiros
da entidade.
Sendo possível, conforme Araújo, pela “união da qualidade,
celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos”
(ARAÚJO, 2013, p.01).
A respeito, Marçal Justen Filho destaca que: “A administração
pública está obrigada a gerir os recursos financeiros do modo mais razoável. O
princípio da economicidade pode reputar-se também como extensão do princípio da
moralidade”. (JUSTEN FILHO, 2005 apud PEREIRA, 2009, p. 04)
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Dessa maneira, deve-se observar que os recursos públicos
deverão ser administrados segundo regras da ética, bem como respeitando-se o
princípio da probidade administrativa.

A economicidade pressupõe por parte do agente público a
adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos
recursos públicos, levando-se em consideração a existência de uma relação sujeita a
análise sob o prisma do custo/benefício.

De fato, em razão da realidade apresentada, na qual se
verifica que os recursos públicos são extremamente escassos, é de fundamental
importância que sua utilização produza os melhores resultados econômicos e sociais
do ponto de vista quantitativo e qualitativo.

Em julgado, como já pacificado no TCU, a Corte julgou
irregular a desclassificação de empresa por diferença entre preços unitários e a
composição global dos custos. O Tribunal de Contas da União reiterou seu
posicionamento de saneamento da planilha e formação de preços, em especial
quando tal diligencia garanta economia nos gastos públicos, em prestigio ao principio
da economicidade, da razoabilidade e da ampla competividade, a Corte garantiu não
apenas o saneamento da planilha, quando o valor global da proposta seja vantajosa
para Administração.
Estando os preços global e unitários ofertados pelo licitante dentro
dos limites fixados pela Administração, é de excessivo rigor a
desclassificação da proposta por divergência entre seus preços
unitários e respectivas composições detalhadas de custos, por afronta
aos princípios da razoabilidade, da ampla competitividade dos
certames e da busca de economicidade nas contratações. Referida
divergência se resolve com a retificação das composições, sem
necessidade de modificações ou ajustes em quaisquer dos valores
lançados na proposta a título de preços unitários. (Acórdão 2742/2017
– Plenário)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTK1QKU3QZC4ODLGMEFGOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
17 - Ano XIII - Nº 8224

Eunápolis

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
julgado aponta para a supremacia da satisfação do interesse público, na atuação do
agente público:
O precedente tem grande utilidade por balizar a atividade de
julgamento das propostas pelo Princípio da Proporcionalidade. Não
basta comprovar a existência do feito. É imperioso verificar se a
gravidade do vício é suficientemente séria, especificamente em face
da dimensão do interesse público. Admite-se, afinal, a aplicação do
princípio de que o rigor extremo na interpretação da Lei e do edital
pode conduzir à extrema injustiça ou ao comprometimento da
satisfação do interesse público. (MS n.º5.418/DF).

Por fim, a título de arremate, oportuna, a doutrina do festejado
Hely Lopes Meirelles:
"A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve
ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros licitantes, por
um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do
edital, não deve propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se aqui a
regra universal do utile per inutile non vitiatur, que o direito francês
resumiu no pas de nullité sans grief. Melhor será que se aprecie uma
proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que
desclassificá-la por um rigorismo formal e inconsentâneo com o
caráter

competitivo

da

licitação".

(in

Licitação

e

Contrato

Administrativo, 9. ed., Ed. RT, p. 136).

Não há razão ou argumento sólido que sustente a
desclassificação da Empresa Recorrente, por ser ferir de morte os princípios da
legalidade e da economicidade e principalmente a satisfação do interesse público.

Em respeito ao interesse público, nenhum dos princípios
supramencionados podem ser mitigados.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, pugna pela imediata suspensão do
Pregão Eletrônico nº 030/2022, acatando os argumentos expostos na peça recursal
em sua totalidade, consequentemente, promovendo o SANEAMENTO DA
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PROPOSTA e posterior CLASSIFICAÇÃO da Empresa ALEA COMERCIAL LTDA,
pela comprovada ilegalidade praticada no certame, em respeito aos princípios que
gerem o processo licitatório.
Nestes termos
Pede deferimentos.

Feira de Santana, 30 de junho de 2022
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