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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 098/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 (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 035/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 099/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa G4
COMÉRCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA, inscrita no CNPJ: 38.545.777/0001-04, localizada
a PRAÇA DODÔ E OSMAR, Nº 05, LOJA 01, TORORÓ, SALVADOR/BA, CEP: 40.050066, representada pelo Sr LEONARDO ALVES DE AGUIAR, inscrito no CPF nº 011.498.89519, RG 8438009-84 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE GLP TIPO
P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no
Processo Administrativo 098/2022 nos anexos do edital PE 035/2022 (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$ 459.938,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil
novecentos e trinta e oito reais), sendo os seguintes itens e preços descritos no ANEXO I desta
Ata de Registro de Preços:
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.
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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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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
035/2022, integram esta 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.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura
Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 13 de julho de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

___________________________________________
G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

ITEM
DESCRIÇÃO
1 Composição básica de propono e butano (gás de cozinha),
com fornecimento em botijas com 13k - P13, retornavel.
Botijão de 13kg
2 Composição básica de propono e butano (gás de cozinha),
com fornecimento em botijas com 45k - P45, retornavel.
Botijão de 45kg
3 Composição básica de propono e butano (gás de cozinha),
com fornecimento em botijas com 13k - P13, incluindo o
recipiente. Botijão de 13kg
4 Composição básica de propono e butano (gás de cozinha),
com fornecimento em botijas com 45k - P45, incluindo o
recipiente. Botijão de 45kg

UNID
Und

QUANTIDADE

MARCA

VL. UNIT.

VL. TOTAL

3418

ULTRAGAZ

R$ 109,00 R$ 372.562,00

204

ULTRAGAZ

R$ 365,00 R$ 74.460,00

36

ULTRAGAZ

R$ 306,00 R$ 11.016,00

2

ULTRAGAZ

R$ 950,00 R$

Und

Und

Und

TOTAL DO LOTE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2022 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022
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 033/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº 107/2022, RESOLVE registrar os
preços da empresa JOSEMIR PEREIRA SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob nº
39.008.602/0001-20, localizada a Av. Princesa Isabel, Nº 785, Pequi, Eunápolis - Bahia,
CEP: 45825-000, representada pelo Sr Josemir Pereira Santos, nacionalidade:
Brasileira, estado civil: Casado, profissão: Empresário, inscrito no CPF nº 425.666.30100, RG 20.996.304-29 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

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

PARA

FORNECIMENTO

DE

URNAS

FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme condições e
especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo Administrativo
107/2022 nos anexos do edital PE 033/2022 (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$ 147.980,39 (cento e quarenta e sete mil
novecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), sendo os seguintes itens e
preços relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
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
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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 06 (seis) 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
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 033/2022, integram esta 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.
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A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Prefeitura Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 05 de julho de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

____________________________________
JOSEMIR PEREIRA SANTOS - ME
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

URNAS CASTRO

R$ 600,00

R$ 51.600,00

URNAS CASTRO R$ 1.700,00

R$ 10.200,00

URNAS CASTRO

R$ 490,00

R$ 10.290,00

URNAS CASTRO R$ 1.640,00

R$ 9.840,00

UNIDADE QUANT. TOTAL

URNA FUNERÁRIA ADULTA medindo 1.90mt, sem visor, alça dura,
1 interior forrado em TNT, travesseiro preso, em madeira pinho, podendo
ser nas cores: vermelho ou castanho claro, em verniz de alto brilho.
URNA FUNERÁRIA ADULTA medindo 2.10mt, sem visor, alça dura,
2 interior forrado em TNT, travesseiro preso, em madeira pinho, podendo
ser nas cores:vermelho ou castanho claro, em verniz de alto brilho.
URNA FUNERÁRIA INFANTIL em madeira pinho, podendo ser nas cores:
3 vermelho ou castanho claro; medindo 0.90cm, sem visor, alça dura,
interior forrado em TNT, travesseiro preso e verniz em alto brilho.
URNA FUNERÁRIA GORDA modelo sextavado, 2mt de comprimento,
medindo 28 cm profundidade, 69 cm de abertura, com chavetas, no
4
mínimo seis alças fixas para transporte, podendo ser nas cores:
vermelho ou castanho claro, em verniz de alto brilho.
TRANSLADO FUNERÁRIO, municipal,intermunicipal, interestadual no
5
perímetro urbano e rural.

Und

86

Und

06

Und

21

Und

06

Km

18.871,54

R$ 3,50

TOTAL GERAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQ2OTA1QUEWODQWRUJFNZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 66.050,39
R$ 147.980,39

Quinta-feira
14 de Julho de 2022
10 - Ano XIII - Nº 8245

Eunápolis

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA
ESTADO
DA BAHIA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE GABINETE
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

RETIFICAÇÃO DO DECRETO 10.723/2022.

O MUNICIPÍO DE EUNÁPOLIS /BA, com base na legislação municipal vigente e no uso de
suas atribuições, torna publica a retificação da publicação do Decreto nº 10.723, de 11 de
maio de 2022, nos termos a seguir:

DECRETO
10723/2022

RETIFICAÇÃO
ONDE SE LÊ:
LEIA-SE

SERVIDOR
ELIANE SANTOS DE ACLINA
ELANE SANTOS DE ACLÍNA

Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
11.05.2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Eunápolis, Bahia, 14 de julho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE
EUNÁPOLIS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÃO
DECRETO Nº 10.792, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

Nomeia para Cargos de
Comissão que especifica.

Provimento

em

A PREFEITA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que determina o artigo 57, Inciso I, da Lei Orgânica do Município e
de conformidade com a Lei Municipal nº 1.301, de 28.03.2022,

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados, os abaixo relacionados, para exercerem os cargos de provimento em
comissão para administração municipal:
NOME

CARGO

ADILSON GUIMARÃES DOS SANTOS
BRUNO GOMES DO VALE

CHEFE DE SETOR CC9
CHEFE E DIVISÃO CC8

EDMILSON DE JESUS NASCIMENTO

CHEFE E DIVISÃO CC8

EDILSON SOUZA SILVA

CHEFE DE SETOR CC9

JOSILEIA PEREIRA DA SILVA
MAYCON DOUGLAS BRITO

CHEFE DE DIVISÃO CC8
COORDENADOR
EXECUTIVO
BAIRRO E DISTRITO CC7

LOTAÇÃO

DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, 01 de junho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOL

Rua Arquimedes Martins, s/n - Bairro Centauro, Eunápoli/BA-CEP: 45822-060 / (73) 3261-5810
gabinete@eunapolis.ba.gov.br

prefeunapolis

www.eunapolis.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA
ESTADO DA
BAHIA
PREFEITURA
DE EUNÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
MUNICIPAL DE GABINETE

REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÃO
DECRETO Nº 10.800, DE 14 DE JUNHO DE 2022.

Exonera do cargo de provimento em comissão que
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o que determina o artigo 57, Inciso I, da Lei Orgânica
do Município e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.301, de 28.03.2022,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica exonerado, o servidor abaixo relacionado, do cargo de provimento em
comissão da administração municipal, a partir de 30.06.2022:
SERVIDOR

CARGO

FAYRON SANDER SANDES MOTA

LOTAÇÃO

COORDENADOR EXECUTIVO DE
BAIRRO E DISTRITO CC7

SECRETARIA
MUNICIPAL
SERVIÇOS PÚBLICOS

DE

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retraotivos
a 30.06.2022, ficando revogadas as disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, 14 de junho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Rua Arquimedes Martins, s/n - Bairro Centauro, Eunápoli/BA-CEP: 45822-060 / (73) 3261-5810
gabinete@eunapolis.ba.gov.br

prefeunapolis

www.eunapolis.ba.gov.br
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ESTADO
ESTADODA
DA BAHIA
BAHIA
PREFEITURA
EUNÁPOLIS
PREFEITURA DE
MUNICIPAL
DE EUNÁPOLIS
GABINETE DAMUNICIPAL
PREFEITA DE GABINETE
SECRETARIA

DECRETO Nº 10.842, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Exonera, a pedido, Servidora Municipal, declara
vacância de cargo público.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que determina o artigo 57, inciso I, da Lei Orgânica do Município
e,
CONSIDERANDO o pedido de exoneração do cargo efetivo de Professor II, solicitado
pela servidora ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA PRATTI, através do Requerimento de Direitos e
Vantagens (RDV), protocolo nº 10068/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora do quadro de pessoal efetivo, ADRIANA
OLIVEIRA DA SILVA PRATTI, matrículas 3666 e 6344, ocupante do cargo de Professor II, da
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2.º - Declara a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no artigo 33, inciso
III, da Lei Municipal Nº 568/2005, Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores do Magistério Público do
Município de Eunápolis.
Art. 3 ° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos
a partir de 30.06.2022, ficando revogadas as disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, em 12 de julho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA
ESTADO
DA BAHIA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE GABINETE
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DECRETO Nº 10.843, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Declara a vacância de cargo público, em razão de
aposentadoria e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 57, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o Art. 33, I, da Lei Municipal nº 568, de 15/10/2005, Estatuto e
Plano de Carreira dos Servidores do Magistério Público do Município de Eunápolis,
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarada a vacância do cargo público de Professor 40h, de provimento efetivo, do
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, ocupado pela servidora DIRLANEI CRISTINA
TAVARES FIGUEREDO, matrícula n° 239, em decorrência de sua Aposentadoria por Tempo de
Serviço de Professores concedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em
contrário.

Eunápolis, Bahia, em 12 de julho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

Rua Arquimedes Martins, s/n - Bairro Centauro, Eunápoli/BA-CEP: 45822-060 / (73) 3261-5810
gabinete@eunapolis.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DECRETO Nº 10.841, DE 12 DE JULHO DE 2022.
Nomeia para Cargos de Provimento em
Comissão que especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que determina o artigo 57, Inciso I, da Lei Orgânica do
Município e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.301, de 28.03.2022,
D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados para exercerem os cargos de provimento em comissão para
administração municipal, conforme descritos:
NOME
MARCIO ARAUJO DE QUEIROZ

CARGO
CHEFE DE DIVISÃO
ESPORTE E CULTURA CC8

TALITA DIAS DE OLIVEIRA ARANHA

CHEFE DE DIVISÃO CC8

VANDERSON SILVA LYRIO

CHEFE DE SETOR CC9

LOTAÇÃO
DE SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA
E LAZER
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
GESTÃO

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
retroativos a 01.07.2022, ficando revogadas as disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, 12 de julho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DECRETO Nº 10.844, DE 14 DE JULHO DE 2022.
Nomeia para Cargo de Provimento em
Comissão que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que determina o artigo 57, Inciso I, da Lei Orgânica do
Município e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.301, de 28.03.2022,
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado para exercer o cargo de provimento em
administração municipal, conforme descrito:
NOME
ALEXANDRO SANTOS DO NASCIMENTO

CARGO
CHEFE DE SETOR CC9

comissão para

LOTAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, 14 de julho de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOL

Rua Arquimedes Martins, s/n - Bairro Centauro, Eunápoli/BA-CEP: 45822-060 / (73) 3261-5810
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Editais

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS – BAHIA.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

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 930.605.13791, residente e domiciliado Rua João Calmom, n.º: 400, Centro, Teixeira de Freitas – BA, vem
respeitosamente, com base no art. 5º inciso LV, da CF/1988, interpor a presente,
CONTRARRAZÃO RECURSO ADMINISTRATIVO, aos infundados recursos
apresentados pelas empresas ALEA COMERCIAL LTDA EPP; NV MAGAZINE
LTDA ME; PRIME EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS EIRELI, já devidamente
qualificadas nas peças recursais, em razão da situação abaixo relatada:

DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, requer seja tempestivamente processada e julgada a presente
peça de Contrarrazões Recursais, já que o ato que ensejou sua impetração se deu ao
28/06/2022. Tendo em vista, que os dias são contados em dias uteis, o prazo findará no dia
01/07/2022. Vale ressaltar que o prazo se encontra em consonância com o Art. n.º: 44, § 1º, do
Decreto n.º: 10.024/2019.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Antes mesmo de abordar os fatos que determinam a decadência do direito
de agir da empresa PRIME NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ:

MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI-EPP
RUA MANGUEIRA, 355 – SANTO AMARO – CEP 29960-000 – CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
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11.797.405/0001-19, deve-se dar ciência do conceito posto para a decadência no processo
administrativo.
Alguns direitos nascem com prazo determinado para o seu exercício, o que
leva a inércia do seu titular, combinado com o decurso de tempo previsto em lei, à sua
extinção. Não se trata de violação de direito que faz nascer uma pretensão, mas de um
direito potestativo aquele que confere ao respectivo titular o poder de influir ou
determinar mudanças na esfera jurídica de outrem, por um ato unilateral, sem que haja
dever correspondente, apenas uma sujeição - que nestas circunstâncias se sujeita à
caducidade ou a decadência.
O instituto da decadência, que também atua em favor da estabilidade e da
segurança jurídica consiste "na perda efetiva de um direito potestativo, pela falta de seu
exercício, no período de tempo determinado em lei ou pela vontade das próprias partes";
ou "na morte de um direito subjetivo em face da inércia de seu titular, que optou por não
ajuizar uma ação constitutiva no prazo de lei" ou ainda, na "extinção de um direito que não
foi exercido no prazo assinalado em lei". Para Celso Antônio Bandeira de Mello trata-se da
"perda do próprio direito, em si, por não utilizá-lo no prazo previsto para o seu exercício,
evento, este, que sucede quando a única forma de expressão do direito coincide
contratualmente com o direito de ação"1. Ou seja, "quando o exercício do direito confundese com o exercício da ação para manifestá-lo".
A partir do presente conceito e do entendimento pacífico entre Doutrina,
Jurisprudência e Norma, três dentre as cinco principais fontes do Direito, podemos concluir
que a empresa Prime, perdeu o tempo de ação no que se refere à manifestação de
interposição, bem como o prazo de entrega no tocante ao RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto ao dia 28/06/2022.
Outrossim, buscou ludibriar essa Nobre comissão, no intuito de ter uma
prestação jurisdicional já não mais alcançável, por sua própria inércia.
Sem mais delongas, conforme consta no sistema licitações-e, adotado
oficialmente pela Prefeitura Municipal de Eunápolis –Ba, para gerir suas Licitações, é

1

MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo. Editora Malheiros. 2010.
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inequívoco o fato de que os dizeres do Recurso interposto pela empresa Prime, se quer
merece atenção quanto ao mérito que traz, e por isso deve a empresa ser mantida como
DESCLASSIFICADA.

DOS FATOS E DAS CONSIDERAÇÕES

A empresa Representante participou de um certame licitatório devidamente
identificado como sendo o Pregão Eletrônico n.º 030/2022, tendo o seguinte objeto: 1
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.
Após análises e argumentações a respeito das propostas e demais documentos
de habilitação das empresas que foram arrematantes para os mais diversos lotes, a Recorrida
sagrou-se vencedora dos lotes de 02 a 08 do certame acima referenciado.
No entanto, insatisfeitas com seus próprios equívocos as empresas Requerentes
interpuseram recursos meramente protelatórios com falácias tendentes à ludibriar a Nobre
Comissão Especial de Licitações de Eunápolis-BA.
De fato, não há, entre as Recorrentes nenhuma empresa que tenha cumprido com
todos os itens dispostos no Edital, e isso, por si já fator de inabilitação e desclassificação.
Ademais, é imprescindível ressaltar que todos os licitantes foram tratados de
modo isonômico e que as fases do processo licitatório foram seguidas conforme a lei.
Assim, pode-se concluir que nenhum dos recursos interpostos deve prosperar,
sendo mantidas as empresas vencedoras em seus respectivos lotes.
DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA ALEA COMERCIAL EPP
A empresa ALEA COMERCIAL EPP, traz à baila fatos completamente desconexos e
incompletos, buscando simplesmente atacar a Recorrida de maneira torpe. A própria empresa em sua peça
recursal alega ter enviado caixa de produto com especificações inferiores ao requisitado junto ao termo
de referências.
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Essa confissão expressa, por si só é motivo suficiente para que se mantenha exatamente
na mesma posição em que está.
Incrivelmente a empresa tem a audácia de alegar isonomia no tratamento das licitantes,
bem como suscita ainda o favorecimento em relação à Recorrida diante da Recorrente.
Neste ponto é necessário levar em consideração que a empresa Recorrente não age de
boa-fé, pois no momento em que o rito definido em Edital a beneficiou como Vencedora do Lote 01,
anuiu com as tomadas de decisão do Sr. Pregoeiro, mas a partir do momento, em relação aos demais lotes,
em que as decisões foram contrárias aos seus interesses, passou então a rechaçar o Pregoeiro pondo a
prova sua idoneidade.
Infelizmente, não há qualquer argumento sólido ou pedido razoável no Recurso
apresentado. Ora a empresa admitiu a entrega de embalagem de produto com especificações a menor,
cotou produtos cujas marcas e modelos não possuem o objeto com as especificações que a Administração
busca contratar e ao final ataca a figura do Responsável pelo certame ao invés de admitir os erros
cometidos pela própria empresa.
Especificamente, no tocante ao caso do grampeador, por onde começa a narrativa de sua
peça recursal, denuncia documento sem qualquer prova de veracidade ou de autenticidade, fingindo haver
um equívoco na confecção da caixa do produto.
Vale ressaltar, que nesses casos a indústria deve descartar as embalagens em equívoco,
sob pena de sofrer sanções legais, por não garantir a qualidade ou a segurança do produto ofertado.
Outrossim, atacou a empresa requerida no que diz respeito às marcas apresentadas, e
sobre esse fato, não há muito o que debater, vez que os catálogos foram devidamente anexados ao sistema
e todas as amostras solicitadas foram entregues no prazo requerido, tendo sido acolhidos e ratificados
após análises técnicas.
No que se refere às supostas transgressões do rito legal, não há o que se falar, todas as
empresas tiveram suas marcas e documentações analisadas, sendo requeridas amostras apenas dos
vencedores, como expressamente exige a legislação vigente, tanto é assim que a empresa ALEA fora
declarada vencedora e teve requisição de entrega de amostras no prazo editalício protocolada junto ao
sistema.
Por fim e não menos importante é o fato de que a empresa a todo o tempo reclamou da
falta de isonomia no certame, mas apenas para os lotes em que fora desclassificada, daí questionamos:
- A isonomia se relativiza ao interesse do licitante ou é aplicada objetivamente a todos os
participantes do certame?
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI-EPP
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Logo, diante de todo o exposto o recurso interposto pela empresa ALEA não deve
prosperar, mantendo-se a empresa MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI EPP, como vencedora lotes 02 a
08, sendo os objetos adjudicados em seu favor.
DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA NV MAGAZINE LTDA ME
A empresa NV Magazine LTDA ME, fora desclassificada em razão da não apresentação
de documentos requeridos em edital, logo não observou o princípio mandatório das contratações pública
da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Somado a isso a documentação, dita como exagerada pela empresa Recorrente, garante à
promotora do certame o não cometimento de crime tipificado na Lei n.º:14.133/21. Em caráter Amplo,
faz necessária a avaliação dos sócios da empresa pela responsabilidade solidária que possuem junto às
empresas que dirigem. Não obstante disso, licitantes que agem de má-fé, após sofrerem penalizações
legais, simplesmente encerram ou transferem as empresas, partindo para novas empreitadas.
Por isso é fundamental que se apresente a documentação completa, inclusive dos sócios,
como requer o edital do PE n.º: 030/2022.
Voltando ao assunto referente ao Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório,
cuja legalidade resta expressa no Art. 3º da Lei n.º: 8.666/93. Ainda neste ínterim a empresa Recorrente
entregou outro documento, onde declara expressamente que cumpri com todos os requisitos de habilitação
e que teve acesso em tempo hábil a todos os termos do edital, concordando com todos eles.
Desta feita não há que se falar em extremo rigor, já que concordou expressamente com
todos os termos editalícios, e por tanto, assumiu o ônus da sua declaração, bem como todos os riscos de
participar de um certame, deixando de apresentar documentos dispostos entre os itens do Instrumento
Convocatório.
Diante de todo o exposto os pedidos da Recorrente não merecem amparo, sendo mantida
a EMPRESA MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRELI EPP, como vencedora dos lotes de 02 a 08 do PE n.º:
030/2022, adjudicando o objeto em seu favor.
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DO

RECURSO

APRESENTADO

PELA

EMPRESA

PRIME

NEGÓCIOS

E

EMPREENDIMENTOS EIRELI

O Recurso interposto pela empresa Prime, dentre todos os apresentados fora o mais
desarrazoado e cansativo. Embora haja uma denunciação clara no Preâmbulo do edital, a cerca das
legislações que regem o certame a empresa buscou fazer uma incorporação enfadonha e desconexa com
a Nova Lei de Licitações.
Dentre todas as argumentações realizadas pela empresa a que mais pareceu justa fora a
da apresentação do melhor preço. No entanto, a disputa de preço, ou o melhor preço nem sempre garante
à Administração o exímio cumprimento do objeto contratado, daí parte a premissa de que o melhor
atendimento ao objeto nem sempre está vinculado ao menor preço ofertado.
Note-se ainda, Sr. Pregoeiro e Colendos membros da Comissão, que, a própria Lei n.º:
10.520/2002, institui o rito de acontecimento do pregão em fases, no entanto, essas fases formam o todo.
Por isso a habilitação demonstra materialmente as condições que a empresa possui para
ser declarada Vencedora. Some-se a este fato, no caso em debate, os valores das contratações
Logo, a empresa Prime, além de não realizar manifestação ao tempo que deveria
conforme expresso no edital, ainda não realizou protocolo dentro do prazo concedido pelo Sr. Pregoeiro.
Indo mais a fundo nas causas da sua desclassificação e inabilitação, pode-se assegurar
o descumprimento do art. 31, da Lei n.º: 8.666/93, quando entregou balanço incompleto, sem termo de
abertura e encerramento, sob a justificativa à posteriori de que os termos seriam desnecessários mediante
apresentação de termo de autenticação, este último que serve apenas para assegurar a veracidade das
assinaturas junto ao depósito na Junta Comercial.
Vale ressaltar ainda que não sendo suficiente apresentou atestado de capacidade técnica
dúbio, supostamente emitido pela Prefeitura Municipal de Quijingue, no entanto, em busca ao site da
prefeitura Municipal de Quijingue – Portal da Transparência, não há, pelo menos nos últimos três anos
qualquer contratação referente aos CNPJ da empresa PRIME, como se comprova a seguir:
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https://www.quijingue.ba.gov.br/Site/Contratos
Diante do exposto, requeremos desta Comissão que não acolha o Recurso apresentado
pela empresa PRIME e mantenha a Empresa MAGAZINE MIL PAPÉIS como vencedora para os lotes
de 02 a 08, adjudicando o objeto em seu favor.
Ademais se ainda achar conveniente acione as autoridades legais e competentes para
averiguar o suscitado nesta peça tocante ao Atestado Protocolado pela empresa.

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
No que tange a vinculação ao edital esse princípio impõe que o edital é a lei
interna da Licitação e, como tal, vincula aos seus termos, tanto aos licitantes, quanto a
Administração que o expediu.
Para além disso temos o artigo 3º da Lei 8.666/93 dispõe que:
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“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa

para

a

administração

e

a

promoção

do

]desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.”
O princípio da igualdade significa, segundo José dos Santos Carvalho Filho,
"que todos os interessados em contratar com a Administração devem competir em igualdade
de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro."
No caso em comento não há qualquer diferenciação no que tange ao
tratamento das licitantes.
DOS PEDIDOS
a)

Preliminarmente, requer sejam processadas e acolhidas As presentes Contrarrazões Recursais
Administrativas, sendo ainda acolhida a Preliminar de Decadência no tocante à empresa
Prime Negócios e Empreendimentos Eireli;

b)

Em seguida requer seja mantida a decisão que Declarou a empresa MAGAZINE MIL PAPÉIS
EIRELI EPP, como vencedora dos lotes 02 a 08 do PE n.º: 030/2022, promovido pela Prefeitura
Municipal de Eunápolis - Bahia, com a consequente adjudicação em seu favor e posterior
homologação do contrato;

c)

Em caso de assim não entender a Autoridade Administrativa competente, que, de ofício, o
remeta a Autoridade Superior, conforme assegura direito o Art. 109, § 4º da Lei n.º: 8.666/93;

Termos em que, pede deferimento.
Eunápolis –BA, 01 de julho de 2022.

MAGAZINE MIL PAPÉIS EIRRELI

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESULTADO FINAL EDITAL Nº 010, DE 01 DE JUNHO DE 2022 CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PESSOAL PELO REGIME ESPECIAL DE DIREITO
ADMINISTRATIVO – REDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS
DIVERSOS DE NÍVEL SUPERIOR

A Prefeita Municipal de Eunápolis, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
conjuntamente com o Secretário Municipal de Gestão, em cumprimento da 11ª fase
do procedimento de seleção de pessoal para contratações temporárias pelo REGIME
ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA, que trata o Edital de Abertura nº
010, de 01 de junho de 2022, torna pública a O RESULTADO FINAL, conforme
anexos.
1 - Os candidatos que concorreram na condição de PNE estão devidamente
identificados e tiveram sua colocação estabelecida nos termos do Edital de Abertura.

Eunápolis, 14 de julho de 2021.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - REDA 2022

RESULTADO FINAL

EDITAL 010/2022 - SAÚDE NIVEL SUPERIOR
HOSPITAL REGIONAL DE EUNÁPOLIS / SERVIÇOS PRÓPRIOS
MÉDICO
Posição CPF

Nome

Nascimento PNE

1

###.757.###-89 009032

Inscrição

JULIO CESAR MENDES CAIRES

30/01/1979

NAO

Títulos
2,00

Tempo Serv. Tot.Pontos Resultado
0,00

2,00

Classificado

2

###.289.###-02 009037

JULIANO SOUSA DE CARVALHO

03/09/1980

NAO

2,00

0,00

2,00

Excedente

3

###.104.###-70 009035

VERA CLAUDIA MARQUES BRAGA

04/06/1966

NAO

1,00

0,00

1,00

Excedente

4

###.761.###-02 009034

NARJARA CRISTINA MARQUWS ROCHA

19/03/1984

NAO

1,00

0,00

1,00

Excedente

5

###.093.###-50 009036

VITOR YOSHIAKI NAGAO

07/02/1986

NAO

1,00

0,00

1,00

Excedente

6

###.760.###-27 009031

ARTHUR MELO SANTOS

12/12/1986

NAO

1,00

0,00

1,00

Excedente

SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO - REDA 2022
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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 RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 030/2022
Trata-se de Recurso relativo ao Pregão Eletrônico n. 030/2022 interposto pelas
empresas: 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; MACRO MAGAZINE LTDA, pessoa jurídica de
direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º
24.221.759/0001-62, com endereço à Rua Nilo Peçanha, 62 – Centro – Teixeira de
Freitas-BA – CEP 45.985-236; PRIME MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES, sob os argumentos abaixo expostos:

DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA ALEA COMERCIAL LTDA EPP
Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente e declarou
vencedora a Empresa MAGAZINE MIL PAPAEIS. Nos termos do disposto no Edital, que
discorre sobre a manifestação da intenção de interpor o recurso e os prazos
estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a Impetrante impetrou recurso fora do
prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
Portanto, trata-se de Recurso INTEMPESTIVO
Apenas para elucidar os pontos arguidos, de forma resumida, mesmo que
intempestivo, vimos demonstrar:
Argui o Recorrente:
“
...
Que de forma precoce e inesperada exigiu da Impetrante a apresentação de uma amostra,
antes mesmo de declarar um vencedor, ou seja, antecipou etapas legalmente
estabelecidas, tendo por único escopo eliminar a Recorrente. Mesmo diante desta
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ilegalidade a Recorrente apresentou a caixa de produto, alertando que o julgamento da
amostra deveria ser realizado no momento oportuno.
Outro ponto questionado: Trazemos a baila uma análise dos produtos cotados pela Licitante
vencedora, que deveriam ser desclassificados, utilizando a mesma regra implementada
pelo pregoeiro. “CALCULADORA - digital, portátil, capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04
(quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão
de sinais, memória, bateria a luz solar. As seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na
embalagem a (s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.” Relativo a este item, a marca cotada
foi KAZ, o mesmo está em falta no estoque do Importador, restando ao Fornecedor
comprovar através de notas fiscais de compra que tem a quantidade solicitada no edital em
estoque e apresentação de amostra, caso contrário, a mesma deverá ser desclassificada,
em virtude de ter cotado produto inexistente.
Outro ponto alegado: Em decisão desarrazoada, o pregoeiro optou por desclassificar a
recorrente, ao confundir a descrição do item com a unidade de referência que deveria ser
indicada na proposta.

Esses foram os argumentos da Recorrente. Embora Intempestivos,
cumpre-nos esclarecer o seguinte:
A ninguém é dado o direito de alegar sua própria torpeza em benefício
próprio.
Ao apresentar um produto com descrição incorreta na caixa, não pode
a empresa requerer que sua correção seja realizada pelo Pregoeiro. Seria
como um fabricante de remédio que coloca numa caixa um medicamento
com as especificações diferentes em termos de miligramas e jogasse a
responsabilidade para o usuário verificar o conteúdo antes de ingerir.
Da mesma maneira, apresentar item diverso da unidade de referência
exigida no Edital.
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A Lei n. 8.666, de 21 de janeiro de 1993, ao regulamentar o inciso XXI do
artigo 37 (caput com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de
1988) da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes à compras, obras, serviços ― inclusive de
publicidade, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Segundo o artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/1993, duas são as
finalidades da licitação: observância do princípio constitucional da isonomia,
dando igual oportunidade aos que desejam contratar com a Administração
Pública, e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Com esse procedimento, a Administração Pública está presa aos
princípios

constitucionais

da

legalidade,

impessoalidade,

moralidade,

transparência, eficiência e dos que lhe são correlatos, conforme o caput do
artigo 37 da Constituição Federal/1988, acima citado.
Bens e serviços comuns, conforme definição constante do art. 1º da Lei
10.520/02, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado”.
Para Marçal Justen Filho, a definição trazida pela Lei é insuficiente, uma
vez que tanto bens/serviços comuns quanto incomuns obrigatoriamente serão
descritos objetivamente pelo edital.
Entende o autor que a expressão “bem ou serviço comum” trata-se de
um conceito jurídico indeterminado, onde se encontra três situações distintas:
a zona de certeza positiva (onde, inquestionavelmente, o bem ou serviço será
comum, o que ocorre na com a maior parte dos bens que se enquadram no
âmbito de ‘material de consumo’), a zona de certeza negativa (na qual
inexistem dúvidas de que o bem ou serviço não é comum, como, por
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exemplo, um equipamento único a ser construído sob medida, para fins
determinados e específicos) e a zona cinzenta de incerteza, adotando a
premissa, para esta última situação, de em caso de dúvida, reputar-se como
não comum o bem ou serviço.
Visando diminuir a dificuldade em verificar na zona cinzenta quais
objetos são comuns, o autor formula algumas características, afirmando que o
núcleo do conceito de bem e serviço comum residirá nas características a
seguir:
a) disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto esteja
disponível para compra ou contratação a qualquer momento;
b) padronização, que ocorrerá quando forem pré-determinados os
atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas
características sejam invariáveis ou então, sujeitas a diferenças
mínimas;
c) desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração,
ou seja, o bem será comum se apto a satisfazer necessidades comuns, não
precisando conter características peculiares para atingir seus fins. Dessa forma,
para o autor, não é possível reconhecer se um bem é ou não comum apenas
pela análise dele próprio, devendo verificar as características acima expostas.
Qualifica, o objeto comum por uma espécie de fungibilidade, que possa
ser

substituído

por

outro

com

qualidades

similares

ou

equivalentes,

contrapondo-se à ideia de bem anômalo, único, produzido sob encomenda.
Lembra, contudo, que o fato do objeto ser comum, não significa a não
necessidade de estabelecimento de padrões mínimos de aceitabilidade:
Um bem ou serviço não deixa de ser “comum” quando a Administração
estabelece padrões mínimos de aceitabilidade. Mesmo no mercado, existem
diversos padrões de qualidade de produtos, todos eles reconduzíveis ao
conceito de “comum”.
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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A adoção da modalidade pregão não significa que a Administração
seja constrangida a adquirir produtos de qualidade inadequada, apenas
porque buscará o menor preço.
(...) No caso do pregão, o ato convocatório deverá indicar os requisitos
de qualidade mínima admissível, para o fim específico de estabelecer
critérios de aceitabilidade de propostas. Desse modo, a Administração
não ficará constrangida a aceitar propostas cujo pequeno valor
corresponde à qualidade insuficiente.
Jesse Torres Pereira Junior possui visão que não destoa de Marçal Justen
Filho.
Para o desembargador, serão comuns, para fins de adoção do pregão,
os

objetos

que

possuam

três

atributos

básicos,

a

saber:

aquisição

habitual/rotineira da Administração Pública; apresentação características que
encontrem no mercado padrões usuais de especificação e; possibilidade de
julgamento objetivo pelo menor preço.
Em decisão do TCU, podemos verificar: Acórdão 2172/2008 Plenário
(Sumário) – TCU: A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos da
Lei nº 10.520/2002, sempre que o objeto da contratação for padronizável e
disponível no mercado, independentemente de sua complexidade.
Os objetos licitados são de uso comum na Administração. Não é pelo
fato de uma determinada empresa não ter conseguido cotar junto a um
determinado fornecedor, que fará com que a Administração não adquira.
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DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA MACRO MAGAZINE LTDA

Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente e
declarou vencedora a Empresa MAGAZINE MIL PAPAEIS. Nos termos do
disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da intenção de interpor
o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a
Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
Alega a Recorrente:
...
A recorrente foi inabilitada na fase de “HABILITAÇÃO”, na sessão do certame
ocorrida em 15 de junho de 2022, de onde se extrai a seguinte redação: (...) Fica a
proposta da arrematante DESCLASSIFICADA, por não ter apresentado a certidão CEIS
da pessoa física, conforme solicitado no item 10.2 Alínea C) do edital e ter
apresentado ainda a certidão consolidada com a data de consulta superior a 60 dias.
Todavia, com todo o respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido por essa
Augusta Equipe que conduz o Pregão em comento, desta vez, não agiu com o
costumeiro acerto quando Inabilitou a empresa recorrente, por não ter atendido as
exigências do edital, em especial a apresentação da consulta do CEIS referente aos
seus sócios, acima grifadas correspondentes ao item 10.2 Alínea C do edital Pregão
Eletrônico nº 030/2022, não obstante, pondero pelo excesso de rigor aplicado sob o
julgamento que Inabilitou a recorrente, pois a simples diligência prevista no art. 43 da
Lei 8.666/1993, seria capaz de sanar a celeuma quanto ao documento apresentado
pela recorrente na fase de Habilitação.
A empresa Macro Magazine LTDA, apresentou junto aos documentos de
habilitação, a Consulta Consolidada junto ao TCU, conforme Edital: 10.2.1 Para a
consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos
itens “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. Esse
documento, substituiria a apresentação do CEIS, aos fatos, que o ilustre pregoeiro,
desconsiderou o documento apresentado, alegando que o mesmo, estaria vencido,
uma vez que esse documento, não possui data de validade e uma simples diligencia,
prevista no art. 43 da Lei 8.666/1993, seria capaz de sanar a celeuma quanto ao
documento. Após uma análise minuciosa no edital, não consta nenhum tipo de prazo
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especifico, para documentos que não tenham data de validade, e levando em
consideração, que certidões como a Trabalhista, a federal, tem em seus prazos de
validade, data superior a 90 dias, não se justifica a inabilitação da empresa Macro
Magazine LTDA, com a alegação que o documento tinha mais de 83 dias de emitido.

Esses foram os argumentos da Recorrente. Cumpre-nos esclarecer o
seguinte:
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.”
Admitir o Recurso seria ir de encontro ao princípio básico da vinculação
ao instrumento convocatório, além do que, seria uma forma de penalizar
todos que apresentaram os documentos de maneira correta.

DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA PRIME NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente e
declarou vencedora a Empresa MAGAZINE MIL PAPAEIS. Nos termos do
disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da intenção de interpor
o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a
Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
Alega a Recorrente:
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...
Pois bem, para a mais adequada percepção sobre a contextura em que teve
a ocasião deste Pregão, serve a presente razão recursal para definir que a proposta
mais vantajosa em licitações públicas que deve atender integralmente os Princípios
do Direito Público, o artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93 e da Carta Magna. Mas é o
reconhecimento de que, embora relevantes, as regras são apenas o meio para atingir
o fim, esse, sim, primordial, de conduzir ao melhor resultado para a sociedade.
Mas é o reconhecimento de que, embora relevantes, as regras são apenas o
meio para atingir o fim, esse, sim, primordial, de conduzir ao melhor resultado para a
sociedade.
O Recorrente realiza todo o argumento sob o prisma de ter oferecido preço
mais vantajoso para a Administração, mesmo sem apresentar todos os documentos
exigidos em Edital.

Esses foram os argumentos da Recorrente. Cumpre-nos esclarecer o
seguinte:
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.”
Admitir o Recurso seria ir de encontro ao princípio básico da vinculação
ao instrumento convocatório, além do que, seria uma forma de penalizar
todos que apresentaram os documentos de maneira correta. Não pode a
Administração se ater tão somente aos preços ofertados.
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EM CONTRA RAZÕES A RECORRIDA APRESENTOU AS JUSTIFICATIVAS
DECISÃO
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.
Todos os questionamentos foram dirimidos e os Recursos apresentados não
possuem o condão de mudar o resultado do Processo Licitatório.
Diante do exposto, e pelas fundamentações acima descritas, Julgamos os
Recursos Improcedentes.

Eunápolis/BA, 14 de julho de 2022.

Josenei Barbosa Silva Santos
Pregoeiro Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2022

Diante do parecer prévio emitido pela Procuradoria do Município, bem como a decisão
da Comissão Permanente de Licitação, Reconheço, ADJUDICO e HOMOLOGO o
presente termo do Pregão Eletrônico para que surtam seus efeitos legais em face do
Processo Administrativo nº 098/2022, reconhecendo situação de disputa do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 035/2022, cuja a favorecida é a Empresa G4 COMÉRCIO DE GÁS
– TORORÓ LTDA, inscrita no CNPJ: 38.545.777/0001-04; no Valor de R$ 459.938,00
(quatrocentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais), tendo por objeto
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE GLP
TIPO P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, observando-se os dispositivos da Lei 8.666/93 na sua redação
atual no que cabe à contratação supracitada. Em, 13 de julho de 2022. Cordélia Torres
de Almeida. Prefeita Municipal.
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2022

Diante do parecer prévio emitido pela Procuradoria do Município, bem como a decisão
da Comissão Permanente de Licitação, Reconheço, ADJUDICO e HOMOLOGO o
presente termo do Pregão Eletrônico para que surtam seus efeitos legais em face do
Processo Administrativo nº 107/2022, reconhecendo situação de disputa do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 033/2022, cuja a favorecida é a JOSEMIR PEREIRA SANTOS ME, inscrita no CNPJ sob nº 39.008.602/0001-20; no Valor de R$ 147.980,39 (cento e
quarenta e sete mil novecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), tendo por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO EM ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
observando-se os dispositivos da Lei 8.666/93 na sua redação atual no que cabe à
contratação supracitada. Em, 05 de julho de 2022. Cordélia Torres de Almeida. Prefeita
Municipal.
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 030/2022
Trata-se de Recurso relativo ao Pregão Eletrônico n. 030/2022 interposto pelas
empresas: 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; MACRO MAGAZINE LTDA, pessoa jurídica de
direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º
24.221.759/0001-62, com endereço à Rua Nilo Peçanha, 62 – Centro – Teixeira de
Freitas-BA – CEP 45.985-236; PRIME MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES, sob os argumentos abaixo expostos:

DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA ALEA COMERCIAL LTDA EPP
Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente e declarou
vencedora a Empresa MAGAZINE MIL PAPAEIS. Nos termos do disposto no Edital, que
discorre sobre a manifestação da intenção de interpor o recurso e os prazos
estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a Impetrante impetrou recurso fora do
prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
Portanto, trata-se de Recurso INTEMPESTIVO
Apenas para elucidar os pontos arguidos, de forma resumida, mesmo que
intempestivo, vimos demonstrar:
Argui o Recorrente:
“
...
Que de forma precoce e inesperada exigiu da Impetrante a apresentação de uma amostra,
antes mesmo de declarar um vencedor, ou seja, antecipou etapas legalmente
estabelecidas, tendo por único escopo eliminar a Recorrente. Mesmo diante desta
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ilegalidade a Recorrente apresentou a caixa de produto, alertando que o julgamento da
amostra deveria ser realizado no momento oportuno.
Outro ponto questionado: Trazemos a baila uma análise dos produtos cotados pela Licitante
vencedora, que deveriam ser desclassificados, utilizando a mesma regra implementada
pelo pregoeiro. “CALCULADORA - digital, portátil, capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04
(quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão
de sinais, memória, bateria a luz solar. As seguintes informações deverão ser impressas pelo
fabricante. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na
embalagem a (s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.” Relativo a este item, a marca cotada
foi KAZ, o mesmo está em falta no estoque do Importador, restando ao Fornecedor
comprovar através de notas fiscais de compra que tem a quantidade solicitada no edital em
estoque e apresentação de amostra, caso contrário, a mesma deverá ser desclassificada,
em virtude de ter cotado produto inexistente.
Outro ponto alegado: Em decisão desarrazoada, o pregoeiro optou por desclassificar a
recorrente, ao confundir a descrição do item com a unidade de referência que deveria ser
indicada na proposta.

Esses foram os argumentos da Recorrente. Embora Intempestivos,
cumpre-nos esclarecer o seguinte:
A ninguém é dado o direito de alegar sua própria torpeza em benefício
próprio.
Ao apresentar um produto com descrição incorreta na caixa, não pode
a empresa requerer que sua correção seja realizada pelo Pregoeiro. Seria
como um fabricante de remédio que coloca numa caixa um medicamento
com as especificações diferentes em termos de miligramas e jogasse a
responsabilidade para o usuário verificar o conteúdo antes de ingerir.
Da mesma maneira, apresentar item diverso da unidade de referência
exigida no Edital.
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A Lei n. 8.666, de 21 de janeiro de 1993, ao regulamentar o inciso XXI do
artigo 37 (caput com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de
1988) da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes à compras, obras, serviços ― inclusive de
publicidade, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Segundo o artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/1993, duas são as
finalidades da licitação: observância do princípio constitucional da isonomia,
dando igual oportunidade aos que desejam contratar com a Administração
Pública, e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Com esse procedimento, a Administração Pública está presa aos
princípios

constitucionais

da

legalidade,

impessoalidade,

moralidade,

transparência, eficiência e dos que lhe são correlatos, conforme o caput do
artigo 37 da Constituição Federal/1988, acima citado.
Bens e serviços comuns, conforme definição constante do art. 1º da Lei
10.520/02, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado”.
Para Marçal Justen Filho, a definição trazida pela Lei é insuficiente, uma
vez que tanto bens/serviços comuns quanto incomuns obrigatoriamente serão
descritos objetivamente pelo edital.
Entende o autor que a expressão “bem ou serviço comum” trata-se de
um conceito jurídico indeterminado, onde se encontra três situações distintas:
a zona de certeza positiva (onde, inquestionavelmente, o bem ou serviço será
comum, o que ocorre na com a maior parte dos bens que se enquadram no
âmbito de ‘material de consumo’), a zona de certeza negativa (na qual
inexistem dúvidas de que o bem ou serviço não é comum, como, por
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exemplo, um equipamento único a ser construído sob medida, para fins
determinados e específicos) e a zona cinzenta de incerteza, adotando a
premissa, para esta última situação, de em caso de dúvida, reputar-se como
não comum o bem ou serviço.
Visando diminuir a dificuldade em verificar na zona cinzenta quais
objetos são comuns, o autor formula algumas características, afirmando que o
núcleo do conceito de bem e serviço comum residirá nas características a
seguir:
a) disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto esteja
disponível para compra ou contratação a qualquer momento;
b) padronização, que ocorrerá quando forem pré-determinados os
atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas
características sejam invariáveis ou então, sujeitas a diferenças
mínimas;
c) desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração,
ou seja, o bem será comum se apto a satisfazer necessidades comuns, não
precisando conter características peculiares para atingir seus fins. Dessa forma,
para o autor, não é possível reconhecer se um bem é ou não comum apenas
pela análise dele próprio, devendo verificar as características acima expostas.
Qualifica, o objeto comum por uma espécie de fungibilidade, que possa
ser

substituído

por

outro

com

qualidades

similares

ou

equivalentes,

contrapondo-se à ideia de bem anômalo, único, produzido sob encomenda.
Lembra, contudo, que o fato do objeto ser comum, não significa a não
necessidade de estabelecimento de padrões mínimos de aceitabilidade:
Um bem ou serviço não deixa de ser “comum” quando a Administração
estabelece padrões mínimos de aceitabilidade. Mesmo no mercado, existem
diversos padrões de qualidade de produtos, todos eles reconduzíveis ao
conceito de “comum”.
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A adoção da modalidade pregão não significa que a Administração
seja constrangida a adquirir produtos de qualidade inadequada, apenas
porque buscará o menor preço.
(...) No caso do pregão, o ato convocatório deverá indicar os requisitos
de qualidade mínima admissível, para o fim específico de estabelecer
critérios de aceitabilidade de propostas. Desse modo, a Administração
não ficará constrangida a aceitar propostas cujo pequeno valor
corresponde à qualidade insuficiente.
Jesse Torres Pereira Junior possui visão que não destoa de Marçal Justen
Filho.
Para o desembargador, serão comuns, para fins de adoção do pregão,
os

objetos

que

possuam

três

atributos

básicos,

a

saber:

aquisição

habitual/rotineira da Administração Pública; apresentação características que
encontrem no mercado padrões usuais de especificação e; possibilidade de
julgamento objetivo pelo menor preço.
Em decisão do TCU, podemos verificar: Acórdão 2172/2008 Plenário
(Sumário) – TCU: A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos da
Lei nº 10.520/2002, sempre que o objeto da contratação for padronizável e
disponível no mercado, independentemente de sua complexidade.
Os objetos licitados são de uso comum na Administração. Não é pelo
fato de uma determinada empresa não ter conseguido cotar junto a um
determinado fornecedor, que fará com que a Administração não adquira.
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DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA MACRO MAGAZINE LTDA

Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente e
declarou vencedora a Empresa MAGAZINE MIL PAPAEIS. Nos termos do
disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da intenção de interpor
o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a
Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
Alega a Recorrente:
...
A recorrente foi inabilitada na fase de “HABILITAÇÃO”, na sessão do certame
ocorrida em 15 de junho de 2022, de onde se extrai a seguinte redação: (...) Fica a
proposta da arrematante DESCLASSIFICADA, por não ter apresentado a certidão CEIS
da pessoa física, conforme solicitado no item 10.2 Alínea C) do edital e ter
apresentado ainda a certidão consolidada com a data de consulta superior a 60 dias.
Todavia, com todo o respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido por essa
Augusta Equipe que conduz o Pregão em comento, desta vez, não agiu com o
costumeiro acerto quando Inabilitou a empresa recorrente, por não ter atendido as
exigências do edital, em especial a apresentação da consulta do CEIS referente aos
seus sócios, acima grifadas correspondentes ao item 10.2 Alínea C do edital Pregão
Eletrônico nº 030/2022, não obstante, pondero pelo excesso de rigor aplicado sob o
julgamento que Inabilitou a recorrente, pois a simples diligência prevista no art. 43 da
Lei 8.666/1993, seria capaz de sanar a celeuma quanto ao documento apresentado
pela recorrente na fase de Habilitação.
A empresa Macro Magazine LTDA, apresentou junto aos documentos de
habilitação, a Consulta Consolidada junto ao TCU, conforme Edital: 10.2.1 Para a
consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos
itens “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. Esse
documento, substituiria a apresentação do CEIS, aos fatos, que o ilustre pregoeiro,
desconsiderou o documento apresentado, alegando que o mesmo, estaria vencido,
uma vez que esse documento, não possui data de validade e uma simples diligencia,
prevista no art. 43 da Lei 8.666/1993, seria capaz de sanar a celeuma quanto ao
documento. Após uma análise minuciosa no edital, não consta nenhum tipo de prazo
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especifico, para documentos que não tenham data de validade, e levando em
consideração, que certidões como a Trabalhista, a federal, tem em seus prazos de
validade, data superior a 90 dias, não se justifica a inabilitação da empresa Macro
Magazine LTDA, com a alegação que o documento tinha mais de 83 dias de emitido.

Esses foram os argumentos da Recorrente. Cumpre-nos esclarecer o
seguinte:
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.”
Admitir o Recurso seria ir de encontro ao princípio básico da vinculação
ao instrumento convocatório, além do que, seria uma forma de penalizar
todos que apresentaram os documentos de maneira correta.

DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA PRIME NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente e
declarou vencedora a Empresa MAGAZINE MIL PAPAEIS. Nos termos do
disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da intenção de interpor
o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a
Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
Alega a Recorrente:
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...
Pois bem, para a mais adequada percepção sobre a contextura em que teve
a ocasião deste Pregão, serve a presente razão recursal para definir que a proposta
mais vantajosa em licitações públicas que deve atender integralmente os Princípios
do Direito Público, o artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93 e da Carta Magna. Mas é o
reconhecimento de que, embora relevantes, as regras são apenas o meio para atingir
o fim, esse, sim, primordial, de conduzir ao melhor resultado para a sociedade.
Mas é o reconhecimento de que, embora relevantes, as regras são apenas o
meio para atingir o fim, esse, sim, primordial, de conduzir ao melhor resultado para a
sociedade.
O Recorrente realiza todo o argumento sob o prisma de ter oferecido preço
mais vantajoso para a Administração, mesmo sem apresentar todos os documentos
exigidos em Edital.

Esses foram os argumentos da Recorrente. Cumpre-nos esclarecer o
seguinte:
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.”
Admitir o Recurso seria ir de encontro ao princípio básico da vinculação
ao instrumento convocatório, além do que, seria uma forma de penalizar
todos que apresentaram os documentos de maneira correta. Não pode a
Administração se ater tão somente aos preços ofertados.
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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

EM CONTRA RAZÕES A RECORRIDA APRESENTOU AS JUSTIFICATIVAS
DECISÃO
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.
Todos os questionamentos foram dirimidos e os Recursos apresentados não
possuem o condão de mudar o resultado do Processo Licitatório.
Diante do exposto, e pelas fundamentações acima descritas, Julgamos os
Recursos Improcedentes.

Eunápolis/BA, 14 de julho de 2022.

Josenei Barbosa Silva Santos
Pregoeiro Municipal
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