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ERRATA 

 

A Prefeitura Municipal de Aracatu torna pública a retificação da Adjudicação, Homologação, 

Ratificação e Extrato de Contrato da DISPENSA 021/2021, publicado no Diário Oficial da Prefeitura 

Municipal de Aracatu, terça-feira, 06 de abril, de 2021, ANO VI, Edição nº. 659.

 

Onde lê-se: 

“terreno situado no loteamento Park Candeias, Aracatu -BA,” 
 

Leia-se: 

 “terreno situado na Fazenda Nova, região do Jacaré, Aracatu -BA, com o NIRF 5.312.731-5, ” 
 

 

 

 

 

Aracatu – BA, 15 de abril de 2021. 

 
 
 

BRAULINA LIMA SILVA  
Prefeita de Aracatu/BA 
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ERRATA 

 

A Prefeitura Municipal de Aracatu torna pública a retificação da Adjudicação, Homologação, 

Ratificação e Extrato do Contrato da Dispensa 010/2021, publicado no Diário Oficial da 

Prefeitura Municipal de Aracatu, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, ANO VI, Edição nº. 628. 

 

Onde lê-se: 

“... destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, do Departamento de Meio 
Ambiente e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC” 

 

Leia-se: 

“... destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar” 

 

 

 

Aracatu – BA, 15 de abril de 2021. 

 
 
 

BRAULINA LIMA SILVA  
Prefeita de Aracatu/BA 
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DECRETO No 1.691  DE 15 DE ABRIL DE 2021. 

Declara situação de emergência 

nas áreas do Município afetadas 

por ESTIAGEM– 1.4.1.1.0., 

conforme IN/MI 02/2016.  

O Senhor Pedro Dias da Silva, Prefeito do Município de Caculé, localizado no estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 

Caculé e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO:  

I – Que a estação chuvosa se inicia de novembro a março e os volumes decorrentes na 

região concentraram-se na primeira quinzena do mês de março de forma mal distribuída 

e não alcançaram os níveis pluviométricos suficientes para reposição dos mananciais de 

abastecimento das comunidades rurais; 

II - Que em decorrência dos seguintes danos a estiagem se prolonga e a perspectiva de 

seu agravamento se concretiza, diuturnamente, em toda região do sertão baiano, 

especialmente a enfrentada por este município, a falta de alimentos em conseqüência 

desse quadro de estiagem, ante a passagem do período chuvoso e diminuição na 

produção da lavoura que teve perda em torno de 70%;  

III – Em decorrência dessa, e de outras estiagens prolongadas, a Vazão de vários poços 

artesianos diminuíram consideravelmente, inviabilizando o abastecimento de várias 

comunidades da zona rural deste município; 

IV – Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, relatando 

a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de emergência. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas no 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este 

Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem – 1.4.1.1.0, 

conforme IN/MI nº 02/2016.   
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Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 

coordenação Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, nas ações de 

resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. 

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao 

desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, 

com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob 

a coordenação Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC. 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa 

civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco 

iminente, a: 

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 

população. 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade 

pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco 

intensificado de desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 

desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em 

áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em 

locais seguros, será apoiado pela comunidade. 
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Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 

prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 

dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de 

resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação 

dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento 

e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 

desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 

prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 

dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de 

resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação 

dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento 

e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 

desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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Caculé – Bahia em 15 de Abril de 2021. 

À 
CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05 
REPRESENTANTE: LÍVIA CARDOSO BRITO, CPF Nº 014.997.535-00 
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. 
 

ASSUNTO: RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO JUNTO AO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO 
ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACULÉ – BAHIA, EM 03 (TRÊS) 
GRUPOS/LOTES. 

 
Tendo em vista que a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05, com sede na Rua Benedito Nascimento, nº 
84, Centro, Ibiassucê, Bahia, CEP: 46.390-000, apresentou Recurso 
Administrativo junto ao Pregão em epígrafe, REFERENTE A SUA 
DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO junto ao certame em tela após as 
devidas analises apresentamos resposta ao recurso nos seguintes termos. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 
 
Antes de qualquer coisa é necessário esclarecer que não existe 

qualquer atitude que possa macular os procedimentos adotados pela 
administração junto ao presente certame, sendo necessário informar que: 

 
a) O edital do certame foi publicado e disponibilizado na INTEGRA na 

internet no portal do município onde qualquer interessado teve acesso 
ao ato convocatório, atendendo assim ao princípio da publicidade; 
 

b) Não houve até a data da sessão de credenciamento impugnações 
ou questionamentos por parte de interessados e/ou empresas; 
 

2. SÍNTESE DO RECURSO: 
 
Em síntese verifica-se que a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS 

EIRELI CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05 apresentou menor preço para o 
objeto da presente licitação. 

 
Ocorre que, no ato da sessão no “Chat Online”, através do sistema 

eletrônico do Banco do Brasil (utilizado pelo município de Caculé) para 
realização das licitações na modalidade Pregão Eletrônico um dos licitantes 
presentes no certame levantou o seguinte questionamento: 
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Que a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 

10.406.992/0001-05 estava participando do certame na condição de Micro 
Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, afirmando que a empresa apesar 
de declarar essa condição não poderia está enquadrada nessa condição. 

 
Para sustentar essa afirmação e o pedido de 

desclassificação/inabilitação da empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS 
EIRELI junto ao certame a empresa concorrente informou no ato da sessão 
que bastava uma pesquisa no site do TCM no endereço 
https://www.tcm.ba.gov.br/consulta-de-despesas/, para verificar que a 
empresa, apesar de se declarar como Micro Empresa, prestou serviços e 
faturou para diversos municípios da Bahia, notas fiscais que somariam um 
montante superior ao permitido para o enquadramento como Micro 
Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
Em ato contínuo este pregoeiro efetivou a analise no site do Tribunal 

de Conta dos Municípios do Estado da Bahia e chegou a conclusão de que 
de fato existe um grande numero processos de pagamentos em favor da 
CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI que somados daria um faturamento 
incompatível com a condição de Micro Empresa e/ou Empresa de Pequeno 
porte. 

 
Diante desta constatação, o Pregoeiro inabilitou a empresa 

CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou declaração que contraria 
os requisitos da Lei Complementar 123/2006. 

 
Irresignada com essa decisão a empresa CARDOSO 

EMPREENDIMENTOS EIRELI., apresentou Recurso Administrativo em face da 
decisão deste Pregoeiro, o qual, após analise minuciosa, passamos a 
responder e decidir nos seguintes termos. 

 
Em síntese são os fatos que norteiam a presente demanda. 

 

3. DA RESPOSTA AO MÉRITO DO RECURSO: 
 
A situação em tela apresenta 02 (duas) particularidades relevantes 

principais que devem ser levadas em consideração quando da analise aqui 
tratada. 

 
Em primeiro lugar as informações constantes no site do órgão de 

controle de gastos públicos (TCM-BA. – Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia) são informações oficiais, os empenhos ali lançados 
somente são lançados após o efetivo pagamento ao prestador de serviços. 

 
Em segundo lugar uma empresa que declara atender aos requisitos 

da Lei Complementar 123/2006 e se apresenta como Micro Empresa e/ou 
Empresa de Pequeno Porte passa a ter condições de privilégio no ato de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0915 de Abril de 2021

   
julgamento do certame. Assim, se o seu faturamento anual não corresponde 
ao limite estabelecido em lei para o enquadramento a empresa estará 
recebendo tratamento diferenciado no certame sem direito a tal 
tratamento, prejudicando o julgamento por parte da administração pública, 
que não tem, diga-se de passagem, como verificar de forma “on-line” junto 
a Receita Federal do Brasil como de fato está enquadrada a empresa. 

 
Mais que isso, na questão em apreço a análise deve ser feita numa 

ótica da realidade fática estabelecida, vez que trata-se de uma situação 
“contábil”, pois, a empresa perante os órgãos de cadastro a exemplo de 
Receita Federal e Junta Comercial pode se apresentar como ME ou EPP mas 
no mundo real, por uma falha de cruzamento de dados, está faturando notas 
de serviços em valores que ultrapassam o limite estabelecido na legislação 
em comento. 

 
Cabe a empresa o dever de, diante do seu faturamento real, buscar 

a sua condição de enquadramento ou não como ME ou EPP, se não 
vejamos:  

Art. 3º, §9º e 9º-A, da Lei Complementar nº 123/2006. 
Art. 3º 
(...) 
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder 
o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste 
artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, 
do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos 
os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. 
§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-
calendário subsequente se o excesso verificado em relação à 
receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite 
referido no inciso II do caput. 

 
 De fato a relação de pagamentos constante no TCM no ano de  2020 
em favor da empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI., gera ao nosso 
olhar a conclusão de que a empresa não atende ao que está estabelecido 
na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 Situação parecida já foi decidida pelo próprio TCU (TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO) quando empresa apresentou-se em processo de 
licitação na condição de ME e EPP quando na verdade na prática não 
estaria enquadrada nessa condição. Inclusive o TCU entendeu que o simples 
fato de se apresentar como enquadrada sem esse direito gera a ilegalidade 
passível de punibilidade, vejamos: 
 

GRUPO II – CLASSE V – Plenário - TC 028.752/2012-0 -Natureza: Pedido 
de Reexame - Unidade: Universidade Federal de Goiás – UFGO. - 
Interessado: Escribrasil Comercial de Equipamentos Ltda.- Advogado 
constituído nos autos: Guaraci de Melo Maciel (OAB/PR 37.975) - 
Sumário: PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO. ENQUADRAMENTO 
IRREGULAR COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. PEDIDO 
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DE REEXAME. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO 
PRAZO DA PENALIDADE APLICADA. ENCAMINHAMENTO DO 
ACÓRDÃO, RELATÓRIO E VOTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL. COMUNICAÇÕES. VOTO - O Pedido de Reexame 
interposto pela empresa Escribrasil Comercial de Equipamentos Ltda. 
preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 da Lei 
nº 8.443, de 16 de julho de 1992, merecendo, portanto, nos termos do 
art. 48 da mesma Lei, ser conhecido. 2. No que concerne ao 
mérito das questões suscitadas, manifesto minha concordância, 
apenas em parte, com o entendimento apresentado pela Secretaria 
de Recursos (Serur) (Peças 59 a 61), bem como do Ministério Público 
junto a este Tribunal (Peça 58), em razão dos elementos a seguir 
apresentados. 3. Como visto no relatório precedente, a razão que 
levou esta Corte de Contas a aplicar sanção à empresa Geraldo 
Araújo Oliveira Junior foi a comprovação, no âmbito de 
Representação, do cometimento de fraude à licitação por ter o 
empresário individual apresentado declaração inverídica no sentido 
de que atendia às condições para usufruir das vantagens previstas 
na Lei Complementar 123/2006, beneficiando-se de tratamento 
diferenciado destinado a ME/EPP, indevidamente. 4. É de se 
verificar que a empresa Escribrasil mesmo obtendo faturamento 
bruto, considerando recebimentos da Administração Pública federal, 
de R$ 2.536.113,30, em 2011, participou, na condição de empresa de 
pequeno porte, indevidamente, no ano seguinte, do Pregão 
Eletrônico 0334/2011, realizado pela Universidade Federal de Goiás 
(UFGO), em 3/1/2012. Esse certame teve tratamento diferenciado e 
favorável à Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
Conforme o caput c/c § 9º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, 
a recorrente não poderia usufruir desse benefício. 5. Nas razões 
de justificativa apresentadas em resposta à oitiva realizada por este 
Tribunal, a recorrente alegou que a Lei Complementar 139/2011 
alterou os limites para ME/EPP, com vigência para o exercício de 
2012, portanto, aplicando-se ao certame questionado, o qual foi 
realizado em 3 de janeiro daquele ano. Segundo o normativo, o 
faturamento para empresa de pequeno porte estaria limitado à R$ 
3.600.000,00. 6. No entanto, a unidade técnica, ao analisar as 
razões de justificativa, identificou que havia relação da empresa 
recorrente com a empresa Comercial Politan Ltda. e com o Grupo 
Asa Empresarial Ltda., especialmente no que se referia ao sócio-
administrador Airton Bandeira da Silva (Peça 32, p. 3) e os técnicos 
demonstraram (Peça 32, p. 4) que o somatório dos faturamentos da 
Escribrasil e da Comercial Politan, em 2010 e 2011, ultrapassaram os 
limites de enquadramento no Simples Nacional, mesmo com as 
alterações da Lei Complementar 139/2011, em detrimento do §4º do 
art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 7. Em razão desse novo fato, 
a empresa foi novamente ouvida (Peça 39) e se manteve silente. 
Com isso, a unidade técnica, não obstante tenha sugerido o 
acatamento parcial dos argumentos atinentes à primeira 
notificação, propôs a declaração de inidoneidade da Escribrasil 
(Peça 41), o que foi acolhido pelo relator a quo e pelo Tribunal, nos 
termos do Voto condutor do Acórdão 1.776/2013-TCU-Plenário. 8. A 
Serur defende, em sua instrução transcrita no Relatório precedente, 
que, por ter sido acatada a justificativa da empresa no tocante à sua 
participação no Pregão Eletrônico 334/20119, restaria afastada a 
possibilidade de esta Corte de Contas apenar a recorrente, com 
base na participação dela no referido procedimento licitatório, 
mormente porque, esse teria sido o único certame com 
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irregularidade atribuída à empresa. Dessa forma, entende ser 
contraditório eximir a responsabilidade da Escribrasil sobre os fatos 
vinculados a essa licitação e utilizá-la para declará-la inidônea. 
9.Destaca, também, que a recorrente não venceu o certame 
questionado, mostrando-se desarrazoado apená-la com sanção tão 
severa quanto à declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública federal. 10.Assim, defende que a 
penalidade aplicada deve necessariamente ser afastada, 
mantendo-se apenas alerta a recorrente de que a participação dela 
em licitação exclusiva para microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou com benefícios para esse grupo em caso de empate, sem 
que haja o correto enquadramento nessas categorias ou a 
apresentação de documento falso em procedimento licitatório, 
ensejará declaração de inidoneidade, impossibilitando que contrate 
com a Administração Pública por até cinco anos. 11. Diferentemente 
da unidade técnica, entendo que, mesmo com o acatamento da 
defesa em relação à participação da recorrente no Pregão 
Eletrônico 334/20119, não houve equívoco do relator ou deste 
Tribunal no que tange à deliberação ora recorrida. O fato de a 
empresa não ter vencido o certame questionado não é fundamento 
para o afastamento da pena, pois, em diversas assentadas esta 
Corte de Contas defendeu que a simples participação em certames 
exclusivos ou com benefícios para ME/EPP de empresa, por meio de 
declarações falsas, enseja apenação, pois configura fraude à 
licitação. 12. Como afirma o MP/TCU em seu parecer, a simples 
participação de licitantes não enquadrados como microempresas e 
empresas de pequeno porte, por meio de declarações falsas, 
constitui fato típico previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. Nesse caso, 
não se exige que o autor obtenha a vantagem esperada para que o 
ilícito seja consumado, isso seria mero exaurimento. 13. Da mesma 
forma, não há qualquer impedimento de aplicação de sanção à ré 
primária que sequer venceu a disputa. Esta questão pode até ser 
considerada como atenuante no juízo a ser formulado pelo relator e 
pelo colegiado na dosimetria da pena a ser aplicada, quando, aí 
sim, a proporcionalidade da sanção será determinada em função 
da culpabilidade da conduta, dos antecedentes da responsável, 
das circunstâncias e das consequências do delito. 14.Entendo que 
também não prospera o argumento defendido pela Serur de que 
não seria medida adequada afastar empresa geradora de 
empregos e renda das contratações públicas, ainda que por curto 
espaço de tempo, com base apenas na participação irregular em 
certame exclusivo para ME/EPP, sem sucesso, mais em situação 
como a aqui enfrentada onde o Tribunal eximiu a recorrente da 
responsabilidade sobre o único procedimento questionado. 15. A 
questão relativa à liberdade de iniciativa da empresa em continuar 
vendendo para o Estado e contribuindo para geração de emprego e 
renda, bem como a suposta relevância da preservação da pessoa 
jurídica, embora importantes, pois objeto de custódia da Lei do 
Simples Nacional, não podem, por si sós, embasar entendimento no 
sentido de afastar apenação aplicada em razão da constatação de 
fraude à licitação, ocorrida mediante a apresentação de 
declarações ideologicamente falsas. A irregularidade praticada 
pela Escribrasil foi grave e merece reprimenda. 16. No que 
tange aos indícios de sonegação fiscal apurados pela unidade 
técnica em consulta ao sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil 
(RFB), envolvendo as empresas Escribrasil Comercial de 
Equipamentos Ltda. e Comercial Politan Ltda., depreendo que a 
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questão deve ser encaminhada à RFB para que o órgão adote as 
medidas que entender cabíveis na sua área de competência. 17. 
Não creio ser adequada, em sede de análise de pedido de reexame 
(caso concreto), trazer à baila discussão travada nesta Corte sobre 
se seria atribuição do Tribunal adentrar com maior profundidade na 
atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no que tange a 
contribuintes individualizados. A matéria pode ser melhor apreciada 
em sede de processo autuado para este fim. 18. No que se refere 
ao argumento de que a manutenção da penalidade causará a 
paralisação da atividade mercantil e a ruína financeira da empresa, 
com sérios reflexos sociais, e, ainda, que essa situação provocará o 
desemprego dos funcionários e a súplica para haja a substituição da 
pena aplicada por advertência ou a diminuição do prazo dado para 
30 ou, no máximo, 60 dias, acolho o entendimento da unidade 
técnica. De fato, embora sensível aos argumentos apresentados, 
nenhum deles tem o condão de afastar a condenação aplicada. 
19.Concordo com a Serur quando afirma que os efeitos decorrentes 
da sanção imputada pelo Tribunal não podem impedir que se apene 
empresa com vínculos com a Administração Pública, que tenha 
máculas em sua atuação em certames licitatórios. Trata-se de 
consequências que devem ser observadas pela recorrente na 
atuação cotidiana. 20. Por fim, quanto à penalidade imposta, no 
caso vertente, visto que a empresa Escribrasil Comercial de 
Equipamentos Ltda. não foi vencedora do pregão, apesar de ter 
atuado de maneira fraudulenta, conforme demonstrado tanto nos 
pareceres da unidade técnica e MP/TCU quanto no presente Voto, 
entendo da mesma forma que o Parquet, que, como não houve o 
exaurimento, pode ser dado provimento parcial ao presente pedido 
de reexame, para redução da pena para três meses. Nessas 
condições, VOTO pela adoção da minuta de acórdão que trago ao 
escrutínio deste Colegiado. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2014. 
AROLDO CEDRAZ. Relator. 

  
Ante a analise dos pagamentos efetuados a empresa CARDOSO 

EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05, informados por 
alguns municípios junto ao TCM/BA., (Conf. cópia que juntamos aos autos) 
verifica-se que a simples participação de licitante como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, amparada por declaração que contraria ao 
disposto na Lei Complementar nº 123/2006, configura fraude à licitação e 
enseja a aplicação das penalidades da lei, o que esse pregoeiro deixa de 
efetivar tendo em vista que a ilegalidade foi verificada a tempo e corrigida 
com a acertada desclassificação da empresa. 

 

4. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PROCURADORIA JURÍDICA: 
 
Ante a todo o exposto e da gravidade da situação, encaminho cópia 

dos autos, inclusive com os documentos na integra da pesquisa de 
empenhos pagos a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI extraída 
do sistema de informação do TCM para que à Procuradoria Jurídica 
Municipal faça arquivamento e uso das informações em momento oportuno 
caso haja necessidade de defesa da municipalidade ante a uma indevida 
e inadequada nova irresignação da empresa recorrente. 
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5. CONCLUSÃO: 

 
Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no 

princípio da LEGALIDADE e da ISONOMIA, verifica-se que não existe razão 
nas alegações do Recurso. Assim, recebo o recurso e jugo IMPROCEDENTE os 
seus pleitos. 

 
Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

submetendo-a a autoridade superior da administração municipal para sua 
ratificação e posterior comunicado aos interessados. 

 
Caculé – Bahia em 15 de abril de 2021 
 
Atenciosamente,  
 
 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 
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ATO DE RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos 
constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 
10.406.992/0001-05, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico 
nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para a 
efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos 
constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 
10.406.992/0001-05, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico 
nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para a 
efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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Caculé – Bahia em 15 de Abril de 2021. 

À 
ESFERA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ (MF) nº 07.887.934/0001-36 
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
 

ASSUNTO: RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO 
JUNTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, TENDO COMO 
OBJETO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACULÉ – BAHIA, EM 03 (TRÊS) 
GRUPOS/LOTES. 
 

Tendo em vista que a empresa ESFERA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.887.934/0001-36, com sede à Rua Doutor José Peroba, 
349, Edifício Empresarial Costa Azul, bairro Costa Azul, Município de 
Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.770-235, apresentou RECURSO 
ADMINISTRATIVO REFERENTE A DECISÃO DO PREGOEIRO QUANTO À EMPRESA 
DECLARADA COMO VENCEDORA DO CERTAME EM TELA, após as devidas 
analises apresentamos resposta ao recurso nos seguintes termos. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 
 
Antes de qualquer coisa é necessário esclarecer que não existe 

qualquer atitude que possa macular os procedimentos adotados pela 
administração junto ao presente certame, sendo necessário informar que: 

 
a) O edital do certame foi publicado e disponibilizado na INTEGRA na 

internet no portal do município onde qualquer interessado teve 
acesso ao ato convocatório, atendendo assim ao princípio da 
publicidade; 
 

b) Não houve até a data da sessão de credenciamento impugnações 
ou questionamentos por parte de interessados e/ou empresas; 
 

2. SÍNTESE DO RECURSO: 
 
Em síntese verifica-se que a empresa ESFERA SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 07.887.934/0001-36 apresentou 
Recurso Administrativo contra a decisão que julgou a empresa ENGENHAR 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI., como vencedora do certame em tela. 
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Nas suas alegações a recorrente defende a tese de que a proposta 

da empresa declarada vencedora não atende aos requisitos estabelecidos 
no ato convocatório.  

 
Alega em resumo que: A proposta de preço da vencedora não 

estaria em consonância com a Convenção Coletiva do SINDLIMP, bem 
como que não apresentou valores para os módulos 2 e 4 (Encargos Sociais 
e trabalhistas, Vale Alimentação, Plano de Saúde, seguro de vida, etc), 
estando supostamente em desacordo com o Edital e Convenção Coletiva 
de Trabalho, ficando o preço totalmente inexequível. 

 
Requerendo assim a desclassificação da empresa e a declaração 

da Recorrente como a vencedora do certame. 
 
Em síntese essas são as razões do recurso, que passamos a responder 

da seguinte forma. 
 

3. DA RESPOSTA AO MÉRITO DO RECURSO: 
 
Com relação ao questionamento que trata do suposto 

afrontamento da proposta à Convenção Coletiva do SINDLIMP se esta 
municipalidade entendesse existir razoabilidade nesse fundamento estaria 
exigindo dos licitantes algo que contraria entendimento legal e 
determinação do TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,  que entende 
como irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os 
acordos coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que 
regem as categorias profissionais que executarão o serviço. As propostas 
devem considerar o enquadramento sindical pela atividade econômica 
preponderante do empregador. Se não vejamos qual o entendimento do 
Órgão Federal de Contas: 
 

PLENÁRIO. 1. É irregular a exigência de que as propostas dos 
licitantes indiquem os acordos coletivos, as convenções coletivas 
ou as sentenças normativas que regem as categorias profissionais 
que executarão o serviço. As propostas devem considerar o 
enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante 
do empregador. Em autos de representação, sociedade empresária 
apontou supostas irregularidade ocorridas em pregão eletrônico 
realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que teve por 
objeto a contratação de serviços especializados na área de 
atenção à saúde dos funcionários daquela entidade. Entre as 
ocorrências levadas ao conhecimento do TCU, a representante 
apontara o fato de que a empresa contratada através do certame 
licitatório apresentou convenção coletiva de trabalho (CCT) em 
desacordo com o previsto no subitem 5.6.2 do edital do Pregão 
Eletrônico 47/2018. Cumpridas as oitivas necessárias, a unidade 
técnica concluiu que não houvera as falhas aventadas na 
representação, o que foi acolhido pelo Tribunal com a prolação do 
Acórdão 1922/2020-Plenário. Não resignada com o desfecho do 
julgamento, a sociedade empresária ingressou com embargos de 
declaração, nos quais alegou, em essência, que a aceitação das 
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descumpriu o princípio da vinculação ao instrumento 

 

   
CCTs apresentadas pela empresa vencedora, que contemplavam a 
categoria profissional da atividade preponderante do empregador, 
e não das categorias profissionais envolvidas na prestação dos 
serviços contratados, representou clara violação ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, pois contrariou o subitem 
5.6.2 do edital, que dispunha: “5.6.2. Descrição detalhada do 
objeto, contendo, entre outras informações, a indicação dos 
sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas que regem as categorias profissionais que executarão o 
serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO”. A unidade técnica 
analisou a matéria e concluiu que, a despeito do não atendimento 
estrito do edital, a busca do interesse público deveria preponderar 
frente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de 
forma que não caberia a reforma da deliberação recorrida para 
anulação do julgamento proferido no pregão eletrônico. Em sua 
manifestação, o ministro relator destacou que “de fato, a instrução 
da Selog e a deliberação atacada não analisaram o argumento do 
autor da representação de que houve violação ao subitem 5.6.2 do 
edital e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Por consequência, cabe o saneamento do aludido vício”. Quanto 
ao assunto, observou que “a referida cláusula editalícia, de fato, 
exigiu a indicação de convenção coletiva das categorias 
profissionais que executarão o serviço”, concluindo “que a 
aceitação das convenções coletivas de trabalho apresentadas 
pela empresa vencedora, as quais se referiam a sua atividade 
econômica preponderante, não às categorias profissionais que 
iriam executar o serviço, atendeu a jurisprudência do TCU, mas 

convocatório”. Em que pese tal entendimento, consignou o relator 
que “não cabe a anulação do julgamento proferido no certame 
nem a expedição de determinação impedindo a prorrogação do 
contrato em andamento, uma vez que a licitação foi competitiva, 
em face da participação de nove licitantes na sessão pública; a 
empresa contratada apresentou a menor proposta, após a 
desclassificação das quatro primeiras colocadas por motivos 
alheios ao subitem 5.6.2 do edital; e não há notícias de que os 
serviços estejam sendo prestados de modo inadequado ou que a 
contratada não se encontre apta a prestá-los”. Diante das 
considerações do ministro, o colegiado conheceu dos embargos de 
declaração, acolhendo-os parcialmente para tornar insubsistente o 
acórdão embargado e, com vistas à prevenção de ocorrência 
semelhante, decidiu dar ciência à Fiocruz sobre a “exigência de 
que as propostas indiquem os sindicatos, acordos coletivos, 
convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as 
categorias profissionais que executarão o serviço, em vez de 
considerar o enquadramento pela atividade econômica 
preponderante do empregador, identificado no item 5.6.2 Pregão 
Eletrônico 47/2018, o que afronta a jurisprudência do Tribunal, 
exemplificada pelo Acórdão 1.097/2019-Plenário”. Acórdão 
2601/2020 Plenário, Embargos de Declaração, Relator Ministro 
Benjamin Zymler. 

 

Ante a esse entendimento do TCU não há que falar em desacordo 
da proposta de preços da empresa vencedora quanto às Convenções 
Coletivas como quer fazer valer erroneamente a Recorrente. 
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Quanto a alegação de que a proposta de preço vencedora não 

contempla os valores para os módulos 2 e 4 (Encargos Sociais e trabalhistas, 
Vale Alimentação, Plano de Saúde, seguro de vida, etc.) da mesma forma 
não cabe razoabilidade, vez que, determinados componentes de custos 
formadores do preço têm seus valores definidos por lei ou instrumento 
normativo, de modo que, a rigor, não variam de empresa para empresa (a 
exemplo do percentual de INSS, FGTS, etc).  

 
Assim cabe dizer e entender que os custos dos impostos sempre 

estarão inseridos no preço final das propostas comerciais apresentadas nos 
certames. 

 
No caso em tela a empresa declarada vencedora fez a 

composição de preço apresentado aquilo que seria possível, tendo em 
vista que o edital permite a subcontratação dos serviços à 
Microempreendedores Individuais e, quando essa subcontratação é 
efetivada (situação comum nesse tipo de serviço) automaticamente não 
existirá o alegado encargo que não poderia então compor a formação do 
preço em questão. 

 
Ademais, não há que falar em preço inexequível, pois, os preços 

apresentados estão dentro do padrão de mercado e dentro aquilo que foi 
orçado e estipulado pela administração, que, dentro da analise aqui 
efetivada tem a plena consciência de que recebeu uma proposta válida e 
comercialmente viável ao interesse público aqui buscado e que tal decisão 
corrobora com o disposto no art. 2º, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, in verbis: 

 
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do 
desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 
correlatos. 
§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas 
etapas do processo de contratação, em suas dimensões 
econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos 
planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das 
entidades.  
§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados 
o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

 
4. CONCLUSÃO: 

 
Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no 

princípio da LEGALIDADE e da ISONOMIA, verifica-se que não existe razão 
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nas alegações do Recurso. Assim, recebo o recurso e jugo IMPROCEDENTE 
os seus pleitos. 

 
Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

submetendo-a a autoridade superior da administração municipal para sua 
ratificação e posterior comunicado aos interessados. 

 
Caculé – Bahia em 15 de abril de 2021 
 
Atenciosamente,  
 
 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 
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ATO DE RATIFICAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos 
constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa ESFERA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/MF 
sob o nº 07.887.934/0001-36, referente ao Processo de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para 
a efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 
ATO DE RATIFICAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos 
constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa ESFERA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/MF 
sob o nº 07.887.934/0001-36, referente ao Processo de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para 
a efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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Caculé – Bahia em 15 de Abril de 2021. 

À 
RD TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ (MF) nº 13.476.984/0001-23 
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
 
ASSUNTO: RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO 
JUNTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, TENDO COMO 
OBJETO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACULÉ – BAHIA, EM 03 (TRÊS) 
GRUPOS/LOTES. 

 
Tendo em vista que a empresa RD TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ nº 13.476.984/0001-23, estabelecida na Av. Brigadeiro Mario 
Espinghaus, 03 – Centro Comercial Porto 3, salas 203/204 – Centro – Lauro de 
Freitas – Bahia, apresentou Recurso Administrativo junto ao Pregão em 
epígrafe, REFERENTE DECISÃO DO PREGOEIRO QUANTO A EMPRESA 
DECLARADA VENCEDORA, após as devidas analises apresentamos resposta 
ao recurso nos seguintes termos. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 
 

Antes de qualquer coisa é necessário esclarecer que não existe 
qualquer atitude que possa macular os procedimentos adotados pela 
administração junto ao presente certame, sendo necessário informar que: 
 

a) O edital do certame foi publicado e disponibilizado na INTEGRA na 
internet no portal do município onde qualquer interessado teve 
acesso ao ato convocatório, atendendo assim ao princípio da 
publicidade; 

 
b) Não houve até a data da sessão de credenciamento impugnações 

ou questionamentos por parte de interessados e/ou empresas; 
 

2. SÍNTESE DO RECURSO: 
 
Em síntese verifica-se que a empresa RD TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.476.984/0001-23 apresentou Recurso 
Administrativo contra a decisão que julgou a empresa ENGENHAR 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI., como vencedora do certame em tela. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 22 15 de Abril de 2021

   
Nas suas alegações a recorrente defende a tese de que a proposta 

da empresa declarada vencedora não atende aos requisitos estabelecidos 
no ato convocatório.  

 
Alega em resumo que: A proposta de preço da vencedora não 

estaria em consonância com as Convenções Coletivas das classes, bem 
como que não apresentou valores (Encargos Sociais e trabalhistas, Vale 
Alimentação, Plano de Saúde, seguro de vida, etc), estando supostamente 
em desacordo com o Edital e Convenção Coletiva de Trabalho, ficando o 
preço totalmente inexequível. 

 
Requerendo assim a desclassificação da empresa e a declaração 

da Recorrente como a vencedora do certame. 
 
Em síntese essas são as razões do recurso, que passamos a responder 

da seguinte forma. 
 

3. DA RESPOSTA AO MÉRITO DO RECURSO: 
 
Com relação ao questionamento que trata do suposto 

afrontamento da proposta à Convenção Coletiva do SINDLIMP se esta 
municipalidade entendesse existir razoabilidade nesse fundamento estaria 
exigindo dos licitantes algo que contraria entendimento legal e 
determinação do TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,  que entende 
como irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os 
acordos coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que 
regem as categorias profissionais que executarão o serviço. As propostas 
devem considerar o enquadramento sindical pela atividade econômica 
preponderante do empregador. Se não vejamos qual o entendimento do 
Órgão Federal de Contas: 
 

PLENÁRIO. 1. É irregular a exigência de que as propostas dos 
licitantes indiquem os acordos coletivos, as convenções coletivas 
ou as sentenças normativas que regem as categorias profissionais 
que executarão o serviço. As propostas devem considerar o 
enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante 
do empregador. Em autos de representação, sociedade empresária 
apontou supostas irregularidade ocorridas em pregão eletrônico 
realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que teve por 
objeto a contratação de serviços especializados na área de 
atenção à saúde dos funcionários daquela entidade. Entre as 
ocorrências levadas ao conhecimento do TCU, a representante 
apontara o fato de que a empresa contratada através do certame 
licitatório apresentou convenção coletiva de trabalho (CCT) em 
desacordo com o previsto no subitem 5.6.2 do edital do Pregão 
Eletrônico 47/2018. Cumpridas as oitivas necessárias, a unidade 
técnica concluiu que não houvera as falhas aventadas na 
representação, o que foi acolhido pelo Tribunal com a prolação do 
Acórdão 1922/2020-Plenário. Não resignada com o desfecho do 
julgamento, a sociedade empresária ingressou com embargos de 
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declaração, nos quais alegou, em essência, que a aceitação das 
CCTs apresentadas pela empresa vencedora, que contemplavam a 
categoria profissional da atividade preponderante do empregador, 
e não das categorias profissionais envolvidas na prestação dos 
serviços contratados, representou clara violação ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, pois contrariou o subitem 
5.6.2 do edital, que dispunha: “5.6.2. Descrição detalhada do 
objeto, contendo, entre outras informações, a indicação dos 
sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas que regem as categorias profissionais que executarão o 
serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO”. A unidade técnica 
analisou a matéria e concluiu que, a despeito do não atendimento 
estrito do edital, a busca do interesse público deveria preponderar 
frente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de 
forma que não caberia a reforma da deliberação recorrida para 
anulação do julgamento proferido no pregão eletrônico. Em sua 
manifestação, o ministro relator destacou que “de fato, a instrução 
da Selog e a deliberação atacada não analisaram o argumento do 
autor da representação de que houve violação ao subitem 5.6.2 do 
edital e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Por consequência, cabe o saneamento do aludido vício”. Quanto 
ao assunto, observou que “a referida cláusula editalícia, de fato, 
exigiu a indicação de convenção coletiva das categorias 
profissionais que executarão o serviço”, concluindo “que a 
aceitação das convenções coletivas de trabalho apresentadas 
pela empresa vencedora, as quais se referiam a sua atividade 
econômica preponderante, não às categorias profissionais que 
iriam executar o serviço, atendeu a jurisprudência do TCU, mas 
descumpriu o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório”. Em que pese tal entendimento, consignou o relator 
que “não cabe a anulação do julgamento proferido no certame 
nem a expedição de determinação impedindo a prorrogação do 
contrato em andamento, uma vez que a licitação foi competitiva, 
em face da participação de nove licitantes na sessão pública; a 
empresa contratada apresentou a menor proposta, após a 
desclassificação das quatro primeiras colocadas por motivos 
alheios ao subitem 5.6.2 do edital; e não há notícias de que os 
serviços estejam sendo prestados de modo inadequado ou que a 
contratada não se encontre apta a prestá-los”. Diante das 
considerações do ministro, o colegiado conheceu dos embargos de 
declaração, acolhendo-os parcialmente para tornar insubsistente o 
acórdão embargado e, com vistas à prevenção de ocorrência 
semelhante, decidiu dar ciência à Fiocruz sobre a “exigência de 
que as propostas indiquem os sindicatos, acordos coletivos, 
convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as 
categorias profissionais que executarão o serviço, em vez de 
considerar o enquadramento pela atividade econômica 
preponderante do empregador, identificado no item 5.6.2 Pregão 
Eletrônico 47/2018, o que afronta a jurisprudência do Tribunal, 
exemplificada pelo Acórdão 1.097/2019-Plenário”. Acórdão 
2601/2020 Plenário, Embargos de Declaração, Relator Ministro 
Benjamin Zymler. 
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Ante a esse entendimento do TCU não há que falar em desacordo 

da proposta de preços da empresa vencedora quanto às Convenções 
Coletivas como quer fazer valer erroneamente a Recorrente. 

 
Quanto a alegação de que a proposta de preço vencedora não 

contempla os valores para os módulos 2 e 4 (Encargos Sociais e trabalhistas, 
Vale Alimentação, Plano de Saúde, seguro de vida, etc.) da mesma forma 
não cabe razoabilidade, vez que, determinados componentes de custos 
formadores do preço têm seus valores definidos por lei ou instrumento 
normativo, de modo que, a rigor, não variam de empresa para empresa (a 
exemplo do percentual de INSS, FGTS, etc).  

 
Assim cabe dizer e entender que os custos dos impostos sempre 

estarão inseridos no preço final das propostas comerciais apresentadas nos 
certames. 

 
No caso em tela a empresa declarada vencedora fez a 

composição de preço apresentado aquilo que seria possível, tendo em 
vista que o edital permite a subcontratação dos serviços à 
Microempreendedores Individuais e, quando essa subcontratação é 
efetivada (situação comum nesse tipo de serviço) automaticamente não 
existirá o alegado encargo que não poderia então compor a formação do 
preço em questão. 

 
Ademais, não há que falar em preço inexequível, pois, os preços 

apresentados estão dentro do padrão de mercado e dentro aquilo que foi 
orçado e estipulado pela administração, que, dentro da analise aqui 
efetivada tem a plena consciência de que recebeu uma proposta válida e 
comercialmente viável ao interesse público aqui buscado e que tal decisão 
corrobora com o disposto no art. 2º, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, in verbis: 

 
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do 
desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 
correlatos. 
§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas 
etapas do processo de contratação, em suas dimensões 
econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos 
planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das 
entidades.  
§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados 
o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
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4. CONCLUSÃO: 

 
Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no 

princípio da LEGALIDADE e da ISONOMIA, verifica-se que não existe razão 
nas alegações do Recurso. Assim, recebo o recurso e jugo IMPROCEDENTE 
os seus pleitos. 

 
Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

submetendo-a a autoridade superior da administração municipal para sua 
ratificação e posterior comunicado aos interessados. 

 
Caculé – Bahia em 15 de abril de 2021 
 
Atenciosamente,  
 
 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 
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ATO DE RATIFICAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos 
constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa RD TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
13.476.984/0001-23, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico 
nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para a 
efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO 
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constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa RD TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
13.476.984/0001-23, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico 
nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para a 
efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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MÉDIOS E PESADOS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS 

   
Caculé – Bahia em 15 de Abril de 2021. 

À 
CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05 
REPRESENTANTE: LÍVIA CARDOSO BRITO, CPF Nº 014.997.535-00 
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 
 

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
CACULÉ – BAHIA, EM LOTE ÚNICO. 

 
Tendo em vista que a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05, com sede na Rua Benedito Nascimento, nº 
84, Centro, Ibiassucê, Bahia, CEP: 46.390-000, apresentou Recurso 
Administrativo junto ao Pregão em epígrafe, REFERENTE A SUA 
DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO junto ao certame em tela após as 
devidas analises apresentamos resposta ao recurso nos seguintes termos. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 
 
Antes de qualquer coisa é necessário esclarecer que não existe 

qualquer atitude que possa macular os procedimentos adotados pela 
administração junto ao presente certame, sendo necessário informar que: 

 
a) O edital do certame foi publicado e disponibilizado na INTEGRA na 

internet no portal do município onde qualquer interessado teve acesso 
ao ato convocatório, atendendo assim ao princípio da publicidade; 
 

b) Não houve até a data da sessão de credenciamento impugnações 
ou questionamentos por parte de interessados e/ou empresas; 
 

2. SÍNTESE DO RECURSO: 
 
Em síntese verifica-se que a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS 

EIRELI CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05 apresentou menor preço para o 
objeto da presente licitação. 

 
Ocorre que, no ato da sessão no “Chat Online” , através do sistema 

eletrônico do Banco do Brasil (utilizado pelo município de Caculé) para 
realização das licitações na modalidade Pregão Eletrônico um dos licitantes 
presentes no certame levantou o seguinte questionamento: 
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Que a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 

10.406.992/0001-05 estava participando do certame na condição de Micro 
Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, afirmando que a empresa apesar 
de declarar essa condição não poderia está enquadrada nessa condição. 

 
Para sustentar essa afirmação e o pedido de 

desclassificação/inabilitação da empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS 
EIRELI junto ao certame a empresa concorrente informou no ato da sessão 
que bastava uma pesquisa no site do TCM no endereço 
https://www.tcm.ba.gov.br/consulta-de-despesas/, para verificar que a 
empresa, apesar de se declarar como Micro Empresa, prestou serviços e 
faturou para diversos municípios da Bahia, notas fiscais que somariam um 
montante superior ao permitido para o enquadramento como Micro 
Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
Em ato contínuo este pregoeiro efetivou a analise no site do Tribunal 

de Conta dos Municípios do Estado da Bahia e chegou a conclusão de que 
de fato existe um grande numero de pagamentos em favor da CARDOSO 
EMPREENDIMENTOS EIRELI que somados daria um faturamento incompatível 
com a condição de Micro Empresa e/ou Empresa de Pequeno porte. 

 
Diante desta constatação, o Pregoeiro inabilitou a empresa 

CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou declaração que contraria 
os requisitos da Lei Complementar 123/2006. 

 
Irresignada com essa decisão a empresa CARDOSO 

EMPREENDIMENTOS EIRELI., apresentou Recurso Administrativo em face da 
decisão deste Pregoeiro, o qual, após analise minuciosa, passamos a 
responder e decidir nos seguintes termos. 

 
Em síntese são os fatos que norteiam a presente demanda. 

 

3. DA RESPOSTA AO MÉRITO DO RECURSO: 
 
A situação em tela apresenta 02 (duas) particularidades relevantes 

principais que devem ser levadas em consideração quando da analise aqui 
tratada. 

 
Em primeiro lugar as informações constantes no site do órgão de 

controle de gastos públicos (TCM-BA. – Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia) são informações oficiais, os empenhos ali lançados 
somente são lançados após o efetivo pagamento ao prestador de serviços. 

 
Em segundo lugar uma empresa que declara atender aos requisitos 

da Lei Complementar 123/2006 e se apresenta como Micro Empresa e/ou 
Empresa de Pequeno Porte passa a ter condições de privilégio no ato de 
julgamento do certame. Assim, se o seu faturamento anual não corresponde 
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PRAZO DA PENALIDADE APLICADA. ENCAMINHAMENTO DO 
ACÓRDÃO, RELATÓRIO E VOTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL. COMUNICAÇÕES. VOTO - O Pedido de Reexame 
interposto pela empresa Escribrasil Comercial de Equipamentos Ltda. 
preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 da Lei 
nº 8.443, de 16 de julho de 1992, merecendo, portanto, nos termos do 
art. 48 da mesma Lei, ser conhecido. 2. No que concerne ao 
mérito das questões suscitadas, manifesto minha concordância, 
apenas em parte, com o entendimento apresentado pela Secretaria 
de Recursos (Serur) (Peças 59 a 61), bem como do Ministério Público 
junto a este Tribunal (Peça 58), em razão dos elementos a seguir 
apresentados. 3. Como visto no relatório precedente, a razão que 
levou esta Corte de Contas a aplicar sanção à empresa Geraldo 
Araújo Oliveira Junior foi a comprovação, no âmbito de 
Representação, do cometimento de fraude à licitação por ter o 
empresário individual apresentado declaração inverídica no sentido 
de que atendia às condições para usufruir das vantagens previstas 
na Lei Complementar 123/2006, beneficiando-se de tratamento 
diferenciado destinado a ME/EPP, indevidamente. 4. É de se 
verificar que a empresa Escribrasil mesmo obtendo faturamento 
bruto, considerando recebimentos da Administração Pública federal, 
de R$ 2.536.113,30, em 2011, participou, na condição de empresa de 
pequeno porte, indevidamente, no ano seguinte, do Pregão 
Eletrônico 0334/2011, realizado pela Universidade Federal de Goiás 
(UFGO), em 3/1/2012. Esse certame teve tratamento diferenciado e 
favorável à Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
Conforme o caput c/c § 9º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, 
a recorrente não poderia usufruir desse benefício. 5. Nas razões 
de justificativa apresentadas em resposta à oitiva realizada por este 
Tribunal, a recorrente alegou que a Lei Complementar 139/2011 
alterou os limites para ME/EPP, com vigência para o exercício de 
2012, portanto, aplicando-se ao certame questionado, o qual foi 
realizado em 3 de janeiro daquele ano. Segundo o normativo, o 
faturamento para empresa de pequeno porte estaria limitado à R$ 
3.600.000,00. 6. No entanto, a unidade técnica, ao analisar as 
razões de justificativa, identificou que havia relação da empresa 
recorrente com a empresa Comercial Politan Ltda. e com o Grupo 
Asa Empresarial Ltda., especialmente no que se referia ao sócio-
administrador Airton Bandeira da Silva (Peça 32, p. 3) e os técnicos 
demonstraram (Peça 32, p. 4) que o somatório dos faturamentos da 
Escribrasil e da Comercial Politan, em 2010 e 2011, ultrapassaram os 
limites de enquadramento no Simples Nacional, mesmo com as 
alterações da Lei Complementar 139/2011, em detrimento do §4º do 
art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 7. Em razão desse novo fato, 
a empresa foi novamente ouvida (Peça 39) e se manteve silente. 
Com isso, a unidade técnica, não obstante tenha sugerido o 
acatamento parcial dos argumentos atinentes à primeira 
notificação, propôs a declaração de inidoneidade da Escribrasil 
(Peça 41), o que foi acolhido pelo relator a quo e pelo Tribunal, nos 
termos do Voto condutor do Acórdão 1.776/2013-TCU-Plenário. 8. A 
Serur defende, em sua instrução transcrita no Relatório precedente, 
que, por ter sido acatada a justificativa da empresa no tocante à sua 
participação no Pregão Eletrônico 334/20119, restaria afastada a 
possibilidade de esta Corte de Contas apenar a recorrente, com 
base na participação dela no referido procedimento licitatório, 
mormente porque, esse teria sido o único certame com 
irregularidade atribuída à empresa. Dessa forma, entende ser 
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contraditório eximir a responsabilidade da Escribrasil sobre os fatos 
vinculados a essa licitação e utilizá-la para declará-la inidônea. 
9.Destaca, também, que a recorrente não venceu o certame 
questionado, mostrando-se desarrazoado apená-la com sanção tão 
severa quanto à declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública federal. 10.Assim, defende que a 
penalidade aplicada deve necessariamente ser afastada, 
mantendo-se apenas alerta a recorrente de que a participação dela 
em licitação exclusiva para microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou com benefícios para esse grupo em caso de empate, sem 
que haja o correto enquadramento nessas categorias ou a 
apresentação de documento falso em procedimento licitatório, 
ensejará declaração de inidoneidade, impossibilitando que contrate 
com a Administração Pública por até cinco anos. 11. Diferentemente 
da unidade técnica, entendo que, mesmo com o acatamento da 
defesa em relação à participação da recorrente no Pregão 
Eletrônico 334/20119, não houve equívoco do relator ou deste 
Tribunal no que tange à deliberação ora recorrida. O fato de a 
empresa não ter vencido o certame questionado não é fundamento 
para o afastamento da pena, pois, em diversas assentadas esta 
Corte de Contas defendeu que a simples participação em certames 
exclusivos ou com benefícios para ME/EPP de empresa, por meio de 
declarações falsas, enseja apenação, pois configura fraude à 
licitação. 12. Como afirma o MP/TCU em seu parecer, a simples 
participação de licitantes não enquadrados como microempresas e 
empresas de pequeno porte, por meio de declarações falsas, 
constitui fato típico previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. Nesse caso, 
não se exige que o autor obtenha a vantagem esperada para que o 
ilícito seja consumado, isso seria mero exaurimento. 13. Da mesma 
forma, não há qualquer impedimento de aplicação de sanção à ré 
primária que sequer venceu a disputa. Esta questão pode até ser 
considerada como atenuante no juízo a ser formulado pelo relator e 
pelo colegiado na dosimetria da pena a ser aplicada, quando, aí 
sim, a proporcionalidade da sanção será determinada em função 
da culpabilidade da conduta, dos antecedentes da responsável, 
das circunstâncias e das consequências do delito. 14.Entendo que 
também não prospera o argumento defendido pela Serur de que 
não seria medida adequada afastar empresa geradora de 
empregos e renda das contratações públicas, ainda que por curto 
espaço de tempo, com base apenas na participação irregular em 
certame exclusivo para ME/EPP, sem sucesso, mais em situação 
como a aqui enfrentada onde o Tribunal eximiu a recorrente da 
responsabilidade sobre o único procedimento questionado. 15. A 
questão relativa à liberdade de iniciativa da empresa em continuar 
vendendo para o Estado e contribuindo para geração de emprego e 
renda, bem como a suposta relevância da preservação da pessoa 
jurídica, embora importantes, pois objeto de custódia da Lei do 
Simples Nacional, não podem, por si sós, embasar entendimento no 
sentido de afastar apenação aplicada em razão da constatação de 
fraude à licitação, ocorrida mediante a apresentação de 
declarações ideologicamente falsas. A irregularidade praticada 
pela Escribrasil foi grave e merece reprimenda. 16. No que 
tange aos indícios de sonegação fiscal apurados pela unidade 
técnica em consulta ao sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil 
(RFB), envolvendo as empresas Escribrasil Comercial de 
Equipamentos Ltda. e Comercial Politan Ltda., depreendo que a 
questão deve ser encaminhada à RFB para que o órgão adote as 
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medidas que entender cabíveis na sua área de competência. 17. 
Não creio ser adequada, em sede de análise de pedido de reexame 
(caso concreto), trazer à baila discussão travada nesta Corte sobre 
se seria atribuição do Tribunal adentrar com maior profundidade na 
atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no que tange a 
contribuintes individualizados. A matéria pode ser melhor apreciada 
em sede de processo autuado para este fim. 18. No que se refere 
ao argumento de que a manutenção da penalidade causará a 
paralisação da atividade mercantil e a ruína financeira da empresa, 
com sérios reflexos sociais, e, ainda, que essa situação provocará o 
desemprego dos funcionários e a súplica para haja a substituição da 
pena aplicada por advertência ou a diminuição do prazo dado para 
30 ou, no máximo, 60 dias, acolho o entendimento da unidade 
técnica. De fato, embora sensível aos argumentos apresentados, 
nenhum deles tem o condão de afastar a condenação aplicada. 
19.Concordo com a Serur quando afirma que os efeitos decorrentes 
da sanção imputada pelo Tribunal não podem impedir que se apene 
empresa com vínculos com a Administração Pública, que tenha 
máculas em sua atuação em certames licitatórios. Trata-se de 
consequências que devem ser observadas pela recorrente na 
atuação cotidiana. 20. Por fim, quanto à penalidade imposta, no 
caso vertente, visto que a empresa Escribrasil Comercial de 
Equipamentos Ltda. não foi vencedora do pregão, apesar de ter 
atuado de maneira fraudulenta, conforme demonstrado tanto nos 
pareceres da unidade técnica e MP/TCU quanto no presente Voto, 
entendo da mesma forma que o Parquet, que, como não houve o 
exaurimento, pode ser dado provimento parcial ao presente pedido 
de reexame, para redução da pena para três meses. Nessas 
condições, VOTO pela adoção da minuta de acórdão que trago ao 
escrutínio deste Colegiado. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2014. 
AROLDO CEDRAZ. Relator. 

  
Ante a analise dos pagamentos efetuados a empresa CARDOSO 

EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 10.406.992/0001-05, informados por 
alguns municípios junto ao TCM/BA., (Conf. cópia que juntamos aos autos) 
verifica-se que a simples participação de licitante como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, amparada por declaração que contraria ao 
disposto na Lei Complementar nº 123/2006, configura fraude à licitação e 
enseja a aplicação das penalidades da lei, o que esse pregoeiro deixa de 
efetivar tendo em vista que a ilegalidade foi verificada a tempo e corrigida 
com a acertada desclassificação da empresa. 

 

4. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PROCURADORIA JURÍDICA: 
 
Ante a todo o exposto e da gravidade da situação, encaminho cópia 

dos autos, inclusive com os documentos na integra da pesquisa de 
empenhos pagos a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI extraída 
do sistema de informação do TCM para que à Procuradoria Jurídica 
Municipal faça arquivamento e uso das informações em momento oportuno 
caso haja necessidade de defesa da municipalidade ante a uma indevida 
e inadequada nova irresignação da empresa recorrente. 
5. CONCLUSÃO: 
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Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no 

princípio da LEGALIDADE e da ISONOMIA, verifica-se que não existe razão 
nas alegações do Recurso. Assim, recebo o recurso e jugo IMPROCEDENTE os 
seus pleitos. 

 
Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

submetendo-a a autoridade superior da administração municipal para sua 
ratificação e posterior comunicado aos interessados. 

 
Caculé – Bahia em 15 de abril de 2021 
 
Atenciosamente,  
 
 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 
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ATO DE RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, 
acato a presente decisão, a qual julga IMPROCEDENTE os fundamentos 
constantes no Recurso Administrativo apresentado pela empresa no da 
empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ (MF) nº 
10.406.992/0001-05, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico 
nº 006/2021, determinando o andamento administrativo do feito para a 
efetivação da contratação em tela. 

 
Caculé – Bahia em 15/04/2021 

 
 

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
 
 

____________________________________ 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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018/2021

CELINA OLIVEIRA SANTOS CPF:

018/2021

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

018/2021

CELINA OLIVEIRA SANTOS CNPJ:

018/2021

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

018/2021

036/2021

CELINA OLIVEIRA SANTOS CNPJ:

018/2021

Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba, 

003-02/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas

CONTRATADA: CELINA OLIVEIRA SANTOS

DATA DA ASSINATURA: 05 de Fevereiro de 2021

PRAZO DE DURAÇÃO:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 018/2021

31/12/2021

VALOR DO CONTRATO: R$ 20.900,00 (Vinte mil e novecentos reais).

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº

8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão

Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 24, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

092.507.865-49

VALOR DO CONTRATO: R$ 20.900,00 (Vinte mil e novecentos reais).

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria na Gestão da Política Municipal de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência

Social-SUAS no Município.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.

04 de Fevereiro de 2021.

RESUMO DE CONTRATO DL Nº

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria na Gestão da Política Municipal de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência

Social-SUAS no Município.

VALOR DO CONTRATO: R$ 20.900,00 (Vinte mil e novecentos reais).

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria na Gestão da Política Municipal de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência

Social-SUAS no Município.

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
04 de Fevereiro de 2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

092.507.865-49

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, no parecer da

Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA

DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

092.507.865-49
VALOR DO CONTRATO: R$ 20.900,00 (Vinte mil e novecentos reais).

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria na Gestão da Política Municipal de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência

Social-SUAS no Município.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.

04 de Fevereiro de 2021.

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as

formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria

Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a empresa:
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DECRETO 126/2021 DE 14 DE ABRIL DE 2021 . 

 

"Recepciona os Decretos Estaduais nº 
20.395 e 20.397 de 14 de abril de 2021 
que Institui, em todo o território do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como 
medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19 e dá 
RXWUDVSURYLGrQFLDV´ 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Orgânica desse Município, e 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição 
Federal; 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no 
dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a 
ascendência dos casos ativos e a transmissibilidade das cepas identificadas no 
Estado da Bahia; 

 

CONSIDERANDO o aumento dos níveis de contaminação pelo novo 
coronavírus, com o acréscimo no número de casos confirmados e ocupação total de 
leitos para COVID-19 em municípios de referência no Estado da Bahia; 

 

CONSIDERANDO a publicação, pelo Governo do Estado da Bahia de 
Decretos Estaduais estabelecendo medidas de enfrentamento à COVID-19, inclusive 
no Município de Ibiassucê; 

 

 CONSIDERANDO que diante dos citados fatos deve-se evitar a qualquer 
custo aglomerações e atividade que importem risco aos munícipes; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar os munícipes de Ibiassucê 
de possíveis contaminações pelo Coronavírus COVID-19; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica recepcionado, no que couber, os Decretos nº 20.395 e 20.397 de 
14 de abril de 2021 sendo adotados no âmbito do município de Ibiassucê as medidas 
restritivas dispostas neste decreto.  

 
Art. 2º. Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a 

qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças 
públicas, das 19h às 05h, de 14 de abril de 2021 até 19 de abril de 2021, no âmbito 
do município de Ibiassucê. 

 
§1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as 

hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra 
de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência. 

  
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, 

funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas 
unidades públicas ou privadas de saúde e segurança. 

 
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas 

atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput 
deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários e 
colaboradores às suas residências. 

 
§4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, 

bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 18:00h, permitidos 
os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação até às 00:00h.  

 
Art. 3º - Fica vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer 

estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), das 18h 
de 16 de abril até 05h de 19 de abril de 2021. 

 

Art. 4º - Até disposição em contrário, as feiras livre retornarão a ocorrer aos 
sábados, no local de costume, das 05 horas até às 14 horas, organizadas de forma 
a não gerar aglomerações, com distância de 02 (dois) metros de uma barraca para 
outra, com uso obrigatório de máscaras para comerciantes e clientes, devendo o 
feirante disponibilizar álcool 70% para uso em geral. 

 

Parágrafo único- Até disposição em contrário só será permitida na feira livre 
a comercialização de produtos de gênero alimentício, ficando vedado ainda o 
comércio ambulante de qualquer natureza oriundo de outros municípios. 

 

Art. 5º - Ficam suspensos shows, festas públicas e privadas, eventos e 
atividades, em todo o território do município de Ibiassucê, independentemente do 
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número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam 
aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, 
cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, 
circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como 
aulas em academias de dança e ginástica, durante o período de 14 de abril até 19 de 
abril de 2021. 

 
 §1º - Fica autorizado, no município de Ibiassucê, o funcionamento de 

academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, de 14 
de abril até 19 de abril de 2021, desde que limitada a ocupação ao máximo de 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade do local, observados os protocolos sanitários 
estabelecidos. 

 
 §2º - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, 

cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos: 
 
I- respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o 

distanciamento social adequado e o uso de máscaras; 
 
II- instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada; 
 
III- limitação da ocupação ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da 

capacidade do local. 
 
Art. 6º - Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os períodos de 

restrição previstos neste Decreto, os serviços necessários ao funcionamento de toda 
e qualquer atividade industrial. 

 

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo 
mantido, no que couber, o teor de decretos e portarias anteriores que não vão de 
encontro a este, suspendendo-se as disposições em contrário.  

 

lbiassucê, em 14 de abril de 2021. 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito de Ibiassucê-BA 

  

FrFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ancisco Adauto Rebouuuuuuuuuuuuuuuuçaç s Prates

Prefeito de Ibiasssssssssssssssssssucê-BA
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 ± SRP 

UASG: 983289  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratações futuras e eventuais de empresa 

especializada no fornecimento de materiais diversos, para atender as demandas de construções, 

reformas, manutenções e demais serviços das diversas Secretarias deste Município. Entrega 

das Propostas: a partir de 16/04/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 

Propostas: 29/04/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão 

disponíveis aos interessados no site https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, 

nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-ma il: 

licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 15/04/2021.  

 

 

Bruno Almeida Pereira 

Pregoeiro. 
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 017, de 04 de 

Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de 

Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a 

ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 003/2021 do tipo menor preço por Lote. 

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais 

Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as 

especificações constantes do Edital, para o dia 22/04/2021. O pregão será realizado no site 

www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste 

processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 22/04/2021 às 08:15h. Início da sessão 

de disputa eletrônica: 22/04/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e 

(77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Medicamentos, Material Médico-

Hospitalar, Material Odontológico e Testes COVID-19 para atender as necessidades do Município. Tipo: 

Menor Preço Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital 

completo. Demais publicações no site: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Início da sessão de disputa 

eletrônica: 28/04/2021, às 08:30h. Informações: (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva – 

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
Dispensa de Licitação nº.: 014/2021 

Processo Administrativo nº: 038/2021 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do Excelentíssimo Senhor Heráclito 
Luiz Paixão Matos, Prefeito Municipal de Mortugaba - Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após 
ratificação autoriza a publicação, no mural da Prefeitura, o resumo do processo de Dispensa de Licitação Nº 014/2021, 
tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, LUBRIFICANTES, GRAXA E DERIVADOS DO 
PETRÓLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MORTUGABA-BA. 
 
 
Contratada: LAYANE SOUSA CRUZ, com sede à Rua São José, centro, Mortugaba - BA, inscrita no CNPJ de nº 
11.989.384/0001-33, neste ato representado pela Senhora Layane Sousa Cruz Martins, portadora do RG n° MG – 
17.774.789, e CPF n° 026.144.315-16. Base Legal no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato: 050/2021 

Dispensa de licitação: Nº 014/2021 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, 

CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob 

o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, doravante denominada contratante. 

CONTRATADO: LAYANE SOUSA CRUZ, com sede à Rua São José, centro, Mortugaba - BA, inscrita no CNPJ de nº 
11.989.384/0001-33, neste ato representado pela Senhora Layane Sousa Cruz Martins, portadora do RG n° MG – 
17.774.789, e CPF n° 026.144.315-16.  
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, LUBRIFICANTES, GRAXA E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 
ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até 31/12/2021. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

 

Mortugaba, 15 de abril de 2021. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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EXTRATO DE CONTRATO N° 034/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. 

Contratada: MARIA MONTEIRO DE SOUSA, (COMERCIAL BARÃO), com sede na Avenida Odilon Coelho, Nº 49, 
bairro centro, Mortugaba-Ba, CNPJ 40.576.993/0001-69, representada pela Senhora Maria Monteiro de Sousa, 
portadora do RG nº 1.528.948 e CPF nº 151735935-04, com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

EXTRATO DE CONTRATO N° 035/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. 

Contratada: MARIGERSON DIAS DOS SANTOS, com sede a Rua 30 de Novembro S/N, Centro, Mortugaba – BA de 
CNPJ n° 10.540.009/0001-49, neste ato representado pelo Sr. Marigerson Dias dos Santos, portador do RG n° 
28757703-X, com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

EXTRATO DE CONTRATO N° 036/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. 

Contratada: ELKE BETANIA SILVA CARVALHO (BISCOITO CAFÉ E CIA), com sede na Praça Padre Durval 
Soares, s/nº, Centro, Mortugaba-Ba, CNPJ Nº 08.722.270/0001-18, representada pelo Sr. Tarcísio Newman Ferreira 
Mendes, portador do RG nº 291065163 e CPF 181.731.318-56com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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EXTRATO DE CONTRATO N° 037/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. 

Contratada: JOSE NOGUEIRA RIBEIRO, com sede na AV ODION COELHO 247 COMODO / CENTRO / 
MORTUGABA / BA / 46290-000, CNPJ 07.242.953/0001-05, representada pelo Senhor Jose Nogueira Ribeiro,
portadora do CPF nº 184.689.018-73, com a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 20/01/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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EXTRATO DE CONTRATO N° 038/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL LIMPEZA E DIVERSOS, CONFORME ANEXO I.

Contratada: MARIA MONTEIRO DE SOUSA, (COMERCIAL BARÃO), com sede na Avenida Odilon Coelho, Nº 49, 
bairro centro, Mortugaba-Ba, CNPJ 40.576.993/0001-69, representada pela Senhora Maria Monteiro de Sousa, 
portadora do RG nº 1.528.948 e CPF nº 151735935-04, com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

EXTRATO DE CONTRATO N° 039/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL LIMPEZA E DIVERSOS, CONFORME ANEXO I.

Contratada: MARIGERSON DIAS DOS SANTOS, com sede a Rua 30 de Novembro S/N, Centro, Mortugaba – BA de 
CNPJ n° 10.540.009/0001-49, neste ato representado pelo Sr. Marigerson Dias dos Santos, portador do RG n° 
28757703-X, com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

EXTRATO DE CONTRATO N° 040/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL LIMPEZA E DIVERSOS, CONFORME ANEXO I.

Contratada: ELKE BETANIA SILVA CARVALHO (BISCOITO CAFÉ E CIA), com sede na Praça Padre Durval 
Soares, s/nº, Centro, Mortugaba-Ba, CNPJ Nº 08.722.270/0001-18, representada pelo Sr. Tarcísio Newman Ferreira 
Mendes, portador do RG nº 291065163 e CPF 181.731.318-56com a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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EXTRATO DE CONTRATO N° 041/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER A DEMANDA DAS
SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-
BA.

Contratada: CAIQUE TEIXEIRA ALVES, com sede na Avenida Tancredo Neves, Nº 145, Santo 
Antonio, Mortugaba-Ba, CNPJ 23.661.495/0001-03, representada pelo Senhor Caíque Teixeira 
Alves, portador do CPF nº 062.680.855-31, com a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).

Prazo: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 30/03/2021.

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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EXTRATO DE CONTRATO N° 042/2021 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO OU GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 

Contratada: BRUNA ARAUJO SOUZA, pessoa física, inscrita no CPF/ME Nº 050.551.265-31, cédula de Identidade RG 
nº 15.721.328-50 e, domiciliada na Rua Ana Pereira de Souza, 114, Santo Antonio, Mortugaba-Ba, neste ato 
representado pela mesma.  

Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

PRAZO: 31/12/2021.

Mortugaba – BA. 08/03/2021.

EXTRATO DE CONTRATO N° 043/2021 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MORTUGABA NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO OU GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 

Contratada: ELDER SILVEIRA SOUSA, pessoa física, inscrita no CPF/ME Nº 065.906.785-45 e Cédula de Identidade 
RG nº 15084334-88, domiciliada na Rua Francisco Silva, 355, Centro, Mortugaba-Ba, neste ato representado pelo 
mesmo. 

Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

PRAZO: 31/12/2021. 

Mortugaba – BA. 08/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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