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DISPENSA N° 045/2021 

ADJUDICAÇÃO 

 

Nós membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela 

Portaria n° 14 de 04 de janeiro de 2021, nos reunimos para analisar o processo de 

dispensa de Licitação n° 045/2021 e após a verificação de todos os aspectos 

contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa 

Cecilio Sousa Portugal, inscrita no CNPJ sob o nº 15.781.212/0001-20, com sede na 

Rua Salustiano Rodrigues de Souza, nº 120, Centro, Aracatu-BA, CEP.: 46130000, 

objetivando aquisição de material esportivo para atender a necessidade da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, deste Município, no valor total de 

R$15.947,00 (quinze mil, novecentos e  quarenta e sete reais). 

 

 

Aracatu-BA, 26 de julho de 2021. 

 

 
JAMES PORTO BRITO 

Presidente da Comissão 

 

JOSENI SILVA ALMEIDA  
Membro da Comissão 

 

SILVIA DOS SANTOS AGUIAR  

Membro da Comissão 
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DISPENSA N° 045/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 045/2021, para que surta os seus 

efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa Cecilio 

Sousa Portugal, inscrita no CNPJ sob o nº 15.781.212/0001-20, com sede na Rua 

Salustiano Rodrigues de Souza, nº 120, Centro, Aracatu-BA, CEP.: 46130000, 

objetivando aquisição de material esportivo para atender a necessidade da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, deste Município, no valor total de 

R$15.947,00 (quinze mil, novecentos e  quarenta e sete reais). 

Aracatu-BA, 26 de julho de 2021. 

 

 

 

BRAULINA LIMA SILVA 

PREFEITA DE ARACATU/BA 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 

ADJUDICAÇÃO 

Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n ° 14 de 04 de 

janeiro de 2021 nos reunimos para analisar o processo de INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 049/2021 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, 

adjudicamos o obj eto d a contratação de profissional com formação na área de 

Arquitetura e Urbanismo para a prestação de serviço de execução de projetos 

arquitetônicos da Lagoa das Gameleiras, do Centro Administrativo e do Campo de 

Futebol Libério Alves Maia, neste Municípi o, em favor de LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO, 

inscrita no CPF sob o nº 033.385.705 -46, residente na Travessa Castro Alves, nº 1005-A, 

Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000, no valor total de R$ 12.600,00 (doze mil e 

seiscentos reais), sendo R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensal . 

 

ARACATU-BA, 26 de julho  2021. 

 

JAMES PORTO BRITO 

Presidente da Comissão 

 

 

JOSENI SILVA ALMEIDA 

Membro da Comissão 

 

 

SILVIA DOS SANTOS AGUIAR 

Membro da Comissão 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2021, para que surta os seus 

efeitos jurídicos e legais e determino a contratação de LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO, 

inscrita no CPF sob o nº 033.385.705-46, residente na Travessa Castro Alves, nº 1005-A, 

Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000, cujo o objeto é a contratação de profissional com 

formação na área de Arquitetura e Urbanismo para a prestação de serviço de execução de 

projetos arquitetônicos da Lagoa das Gameleiras, do Centro Administrativo e do Campo de 

Futebol Libério Alves Maia, neste Município, no valor total de R$ 12.600,00 (doze mil e 

seiscentos reais), sendo R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensal. 

 

Aracatu- BA, 26 de julho de 2021 

 

 

BRAULINA LIMA SILVA  

PREFEITA DE ARACATU/BA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 

 

Ratificação do Ato 

 

A Prefeita Municipal de Aracatu- Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os 

atos administrativos da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2021, de contratação 

direta que tem por objeto a contratação de profissional com formação na área de Arquitetura e 

Urbanismo para a prestação de serviço de execução de projetos arquitetônicos da Lagoa das 

Gameleiras, do Centro Administrativo e do Campo de Futebol Libério Alves Maia, neste 

Município, em favor de LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO, inscrita no CPF sob o nº  

033.385.705-46, residente na Travessa Castro Alves, nº 1005-A, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 

46.390-000, no valor total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), sendo   R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais) mensal, de acordo com o art. 13, inciso I e art. 25, II, da Lei 8.666/93. 

 

Aracatu- BA, 26 de julho de 2021.  

 

 

BRAULINA LIMA SILVA  

PREFEITA DE ARACATU/BA.  
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EXTRATO DO CONTRATO N° 175/2021 

INEXIGIBILIDADE N° 049/2021. 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU– ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.105.712/0001-80, com sede à Rua Libério 

Alves Maia, 37 – Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representada pela Prefeita Municipal, 

BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, casada, profess ora, portadora da Carteira de Identidade 

N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49. 

 
CONTRATADA: LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO, inscrita no CPF sob o nº 033.385.705-46, 

residente na Travessa Castro Alves, nº 1005 -A, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000. 

 
OBJETO: Contratação de profissional com formação na área de Arquitetura e Urbanismo para 

a prestação de serviço de execução de projetos arquitetônicos da Lagoa das Gameleiras, do 

Centro Administrativo e do Campo de Futebol Libério Alves Maia, neste Município. 

 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 049/2021, na forma prevista 

no art. 13, inciso I e art. 25, II, da Lei 8.666/93. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 26 de janeiro de 2021. 

 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), sendo   

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 26 de julho de 2021. 
 

 
BRAULINA LIMA SILVA  

PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA  

Contratante 

 
 

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO   

CPF nº 033.385.705-46 

Contratada 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2021 

DISPENSA N° 045/2021. 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.105.712/0001-80, com 
sede à Rua Libério Alves Maia, 37 – Centro, Aracatu - BA, CEP: 46130-000, representado 
pela Prefeita Municipal, BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, casada, professora, 
portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o 
N.º 484.222.315-49. 
 
CONTRATADA: Cecilio Sousa Portugal, inscrita no CNPJ sob o nº 15.781.212/0001-20, 
com sede na Rua Salustiano Rodrigues de Souza, nº 120, Centro, Aracatu-BA, CEP.: 
46130000, representada pelo senhor Cecílio Sousa Portugal, inscrito no CPF sob o nº 
492.680.405-06. 
 
OBJETO: Aquisição de material esportivo para atender a necessidade da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, deste Município. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado Dispensa n° 045/2021, na forma prevista 
no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e 
terá seu término em 26 de dezembro de 2021. 

VALOR : O valor total do presente contrato é de R$15.947,00 (quinze mil, novecentos e 
quarenta e sete reais). 
 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 26 de julho de 2021. 
 
 
 

BRAULINA LIMA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA  

Contratante 
 

 
CECILIO SOUSA PORTUGAL  

CNPJ Nº  15.781.212/0001-20 
Contratada 
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REPUBLICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA 
BAHIA, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 006/2021, Processo Administrativo nº 
137/2021, no dia 12 de agosto de 2021, às 9h:00m, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL,  na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto 
Gil, s/nº, visando a contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais no 
município de Ituaçú, conforme termo de referência constante do edital. Mais 
informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 
08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou 
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 26 de julho de 2021. Aleomar 
Gomes Brito– Presidente da CPL. 
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
 
 

Processo Adminis trativ o nº 082/2020 
Pregão Presencial  SRP nº 030/2020 

 
 

NOTIFICANTES: O MUNICÍP IO DE ITUAÇU, ESTA DO DA BAHIA, Pessoa Juríd ica 
do Poder Pú blico, Intern o inscri to no CNPJ/MF sob o nº 1 4.106. 280/0001-21, sediada n a 

Praça Gilberto Gil, s/n,  cen tro, Ituaçú – Bahia e o F UNDO MUNICIP AL DE SAÚDE , 
Pessoa Jurídica d o Pod er Público, Interno in scri to n o CNPJ/MF sob o n º 10. 444.4 10/00 01-85, 

sediad a na Praça José Anís io dos  An jos d a Silva,  município de Ituaçu –  Bahia. 
 
 

NOTIFICADO: DROGAF ONTE LTDA, Pessoa Jurídica de Direi to Privado,  inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 08. 778.20 1/000 1-26, com en dereço na Rua Barão do Bonito, nº 408, Bairro 
Varzea, Recife/PE CEP nº 50.7 40-080.  

 
Considerando os termos d a Ata d e Reg istro de Preços  nº 28/2 020, e oriund o do Processo 
Administrativo n º 082/20 20 – Pregão Presencial SRP nº 030 /202 0, cujo objeto é Registro de 

preços visando a aquis ição de medicamentos p ara atender o municíp io de Ituaçu-BA, o qual 
esta empresa config ura como uma das forneced oras  registradas;  

 
Considerando os  artig os 86 e segu intes da Lei nº 8. 666/93, e su as  alterações posteriores;  

 
Considerando a cláusula pertinente as  SANÇÕES do contrato n º 310/2021 ; 

 
Considerando q ue o prazo para entrega não foi cumprido, conforme consta as sol icitações 
real izadas  p elo setor de compras, datadas do dia 21de junh o d e 202 1, violand o cláusula 
edital ícia; 

 
Considerando q ue o descump rimento es tá provocan do graves  t rans tornos  ao Município de 

Ituaçu-BA e o Fundo Municipal  d e Saúde, em seus  serviços  essenciais ligados à saúde pública 
como o atendimento à pacientes d o Hospital Municip al . 

 
Considerando es ta últ ima via de solução sem a abertura de processo administrat ivo para 

futu ra e eventual declaração de inid oneidade de contratar com a Administração Pú blica e 
aplicação de multa, ind epend ente d e sançõ es  civis  e criminais.  

 
 

RESOLVE NOTIFICAR a empresa DROGAFONTE LTDA, Pessoa Jurídica de Direi to 
Privado, inscri ta no CNPJ/MF sob n º 08. 778.20 1/00 01-26, com end ereço na Rua Barão do 

Bonito, n º 4 08, Bairro Varzea, Recife/PE CEP n º 5 0.740 -0 80, na p essoa de seu represen tante 
legal, para q ue cu mpra o objeto d o contrato no prazo máximo de 03 (t rês) dias  úteis, à contar 

da publicação desta notificação, sob p ena de apl icação das sanções legais cabíveis  ao caso, 
dentre elas a desclassificação d a empresa na referida ata d e regis tro de preços , multas legais  e 
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contratuais, além d e abertura de processo de in idoneid ad e p ara contratar com a adminis tração 
pú blica. 

 
Apó s o decurso d o citado prazo, este não tendo êxito, será real izada a 

desclass ificação/exclusão da empresa da referida Ata de Registro de Preços nº 0 28/2 020 e 

imediatamente aberto o p rocesso de apu ração de inid oneidade da referida empresa para 
contratar com a adminis tração púb lica. 

 
Caso já tenh a cumprido com o p razo de entrega, favor descons iderar a presente. 

Publique-se es ta n otificação através do Diário Oficial do Mun icípio d e Ituaçu-Bahia. 

Ituaçu-BA,  26/0 7/20 21. 

 
 

ANTÔNIO JOSÉ CEDRAZ SILVA 

Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

VANESSA BRITO NOVAIS 
Secretária Municipal  de Saúd e 
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
 
 

Processo Adminis trativ o nº 082/2020 
Pregão Presencial  SRP nº 030/2020 

 
 

NOTIFICANTES: O MUNICÍP IO DE ITUAÇU, ESTA DO DA BAHIA, Pessoa Juríd ica 
do Poder Pú blico, Intern o inscri to no CNPJ/MF sob o nº 1 4.106. 280/0001-21, sediada n a 
Praça Gilberto Gil, s/n,  cen tro, Ituaçú – Bahia e o F UNDO MUNICIP AL DE SAÚDE , 
Pessoa Jurídica d o Pod er Público, Interno in scri to n o CNPJ/MF sob o n º 10. 444.4 10/00 01-85, 
sediad a na Praça José Anís io dos  An jos d a Silva,  município de Ituaçu –  Bahia. 

 
 

NOTIFICADO: GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA,  Pessoa Ju rídica 
de Direito Privado, in scri ta no CNPJ/MF sob nº 08. 765.94 8/00 01-40, com en dereço na 
Avenida Boa Vontade, nº 2242 , Bairro Brasi l, Vitória da Con quis ta – Bahia. 

 
Considerando os termos d a Ata d e Reg istro de Preços  nº 27/2 020, e oriund o do Processo 
Administrativo n º 082/20 20 – Pregão Presencial SRP nº 030 /202 0, cujo objeto é Registro de 
preços visando a aquis ição de medicamentos p ara atender o municíp io de Ituaçu-BA, o qual 
esta empresa config ura como uma das forneced oras  registradas;  

 
Considerando os  artig os 86 e segu intes da Lei nº 8. 666/93, e su as  alterações posteriores;  

 
Considerando a cláusula pertinente as  SANÇÕES do contrato n º 286/2021 ; 

 
Considerando q ue o prazo para entrega não foi cumprido, conforme consta as sol icitações 
real izadas  p elo setor de compras, datadas do dia 21de junh o d e 202 1, violand o cláusula 
edital ícia; 

 
Considerando q ue o descump rimento es tá provocan do graves  t rans tornos  ao Município de 
Ituaçu-BA e o Fundo Municipal  d e Saúde, em seus  serviços  essenciais ligados à saúde pública 
como o atendimento à pacientes d o Hospital Municip al . 

 
Considerando es ta últ ima via de solução sem a abertura de processo administrat ivo para 
futu ra e eventual declaração de inid oneidade de contratar com a Administração Pú blica e 
aplicação de multa, ind epend ente d e sançõ es  civis  e criminais.  

 
 

RESOLVE NOTIF ICAR a empresa GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privad o, inscri ta no CNPJ/MF sob nº 08.7 65.948 /000 1-40, 
com end ereço na Avenida Boa Vontade, nº 2 242, Bairro Brasil , Vitó ria d a Conquista – Bahia, 
na p essoa de seu representante legal, para q ue cu mpra o objeto do contrato no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, à con tar da p ublicação des ta notificação, sob p ena de aplicação das 
sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa na referid a ata de 
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registro de p reços, multas legais  e contratuais, além de abertura de p ro cesso de inidon eidade 
para con tratar com a ad min istração públ ica.  

 
Apó s o decurso d o citado prazo, este não tendo êxito, será real izada a 

desclass ificação/exclusão da empresa da referida Ata de Registro de Preços nº 0 25/2 020 e 

imediatamente aberto o p rocesso de apu ração de inid oneidade da referida empresa para 
contratar com a adminis tração púb lica. 

 
Caso já tenh a cumprido com o p razo de entrega, favor descons iderar a presente. 

Publique-se es ta n otificação através do Diário Oficial do Mun icípio d e Ituaçu-Bahia. 

Ituaçu-BA,  26/0 7/20 21. 

 
 

ANTÔNIO JOSÉ CEDRAZ SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

VANESSA BRITO NOVAIS 
Secretária Municipal  de Saúd e 
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
 
 

Processo Adminis trativ o nº 071/2020 
Pregão Presencial  SRP nº 028/2020 

 
 

NOTIFICANTES: O MUNICÍP IO DE ITUAÇU, ESTA DO DA BAHIA, Pessoa Juríd ica 
do Poder Pú blico, Intern o inscri to no CNPJ/MF sob o nº 1 4.106. 280/0001-21, sediada n a 
Praça Gilberto Gil, s/n,  cen tro, Ituaçú – Bahia e o F UNDO MUNICIP AL DE SAÚDE , 
Pessoa Jurídica d o Pod er Público, Interno in scri to n o CNPJ/MF sob o n º 10. 444.4 10/00 01-85, 
sediad a na Praça José Anís io dos  An jos d a Silva,  município de Ituaçu –  Bahia. 

 
 

NOTIFICADO: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, Pessoa Juríd ica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.294. 636/0 001-32, com end ereço na Av enida Santiago 
de Comp os tela, s/n, Bairro Parque Bela Vista, Salvador/BA CEP 40.279-150.  

 
Considerando os termos da Ata d e Registro de Preços  nº 25/2 020, e oriund o do Processo 
Administrativo n º 082/20 20 – Pregão Presencial SRP nº 030 /202 0, cujo objeto é Registro de 
preços visando a aquis ição materiais  penso e med icamentos  controlados visan do ao 
man utenção do Fund o Mu nicipal de Ituaçu , o qu al es ta empresa config ura como u ma das 
forneced oras  regis tradas ; 

 
Considerando os  artig os 86 e segu intes da Lei nº 8. 666/93, e su as  alterações posteriores;  

 
Considerando a cláusula pertinente as  SANÇÕES do contrato n º 129/2021 ; 

 
Considerando q ue o prazo para entrega não foi cumprido, conforme consta as sol icitações 
real izadas  p elo setor de compras, datadas do dia 21de junh o d e 202 1, violand o cláusula 
edital ícia; 

 
Considerando q ue o descump rimento es tá provocan do graves  t rans tornos  ao Município de 
Ituaçu-BA e o Fundo Municipal  d e Saúde, em seus  serviços  essenciais ligados à saúde pública 
como o atendimento à pacientes d o Hospital Municip al . 

 
Considerando es ta últ ima via de solução sem a abertura de processo administrat ivo para 
futu ra e eventual declaração de inid oneidade de contratar com a Administração Pú blica e 
aplicação de multa, ind epend ente d e sançõ es  civis  e criminais.  

 
 

RESOLVE NOTIFICAR a empresa MD MATERIAL HOSP ITALAR EIRELI,  Pessoa 
Ju rídica de Direi to Privado, inscri ta no CNPJ/MF sob nº 0 7.294. 636/0001-32 , com endereço 
na Avenida Santiag o de Compostela, s /n, Bairro Parque Bela Vista, Salvador/BA CEP 40.279- 
15 0, na pessoa d e seu represen tante legal,  para qu e cumpra o objeto do contrato no prazo 
máximo d e 03 (três) dias  úteis, à con tar da publicação desta not ificação, sob  p ena de apl icação 
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das sanções  legais  cabíveis ao caso,  dentre elas a desclassificação da empresa n a referida ata 
de registro de preços,  multas legais  e con tratuais, além de abertura de processo de 

inidon eidade p ara contratar co m a administração públ ica. 

 
Apó s o decurso d o citado prazo, este não tendo êxito, será real izada a 
desclass ificação/exclusão da empresa da referida Ata de Registro de Preços nº 0 25/2 020 e 

imediatamente aberto o p rocesso de apu ração de inid oneidade da referida empresa para 

contratar com a adminis tração púb lica. 
 

Caso já tenh a cumprido com o p razo de entrega, favor descons iderar a presente. 

Publique-se es ta n otificação através do Diário Oficial do Mun icípio d e Ituaçu-Bahia. 

Ituaçu-BA,  26/0 7/20 21. 

 
 

ANTÔNIO JOSÉ CEDRAZ SILVA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

VANESSA BRITO NOVAIS 

Secretária Municipal  de Saúd e 
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TE RM O DE  RE VO G AÇÃ O  

 
P RO CE SSO  A DM IN IS TR AT IV O  L IC IT AT Ó R IO  N º 0 9 5 /2 0 2 1  -  P RE G ÃO  

P R ES E N C IA L N º 0 2 9 /2 0 2 1  

 
 

O  P RE F E ITO  MU N IC IP AL  DE  ITU A ÇU ,  E ST AD O  D A B A H IA,  

sen hor Phe llipe  Ram on n G onçalves Br ito,  no  uso d as atrib uiçõe s que lhe 

são confer id as por Lei,  espec ificam ente o dispo sto na Lei Orgânica deste 

M unic ípio, p or raz ões de interesse pú blico a seguir  aduz idas, resolve 

REVO G AR PARC IALME NTE,  o processo licitatór io suprac itado , q ue tem  

po r ob je to a “Aq uisição  d e co mpu tad ore s, imp res soras,  

su p rimen tos e in for mática e  co ntratação d e ser viço s e  

ma nu ten ção e  re carga das imp res soras p ara aten de r às 

Se cr etarias e Dep artame ntos  d a Ad min is tr ação Mun icipal.  

Inic ialmente, registra-se, que a revogação da licitação 

encontra fundam entação legal no A rt. 9º da Lei nº 10.520/2002, c/c  Art. 49 

da Lei nº 8.666/93, na Súmula d o Superior  T ribunal Federal nº 473.  

Com pulsando os autos, destacam -se fatos  supervenientes que 

se contrap õem ao prosseguim ento do feito, m esmo não havendo 

elem entos que possam afer ir  ilegalidad e na condução do certame,  resta 

ev idente a necessid ade de saneam ento de atos que afetam  a segurança 

da contratação e conseq uentem ente,  o interesse público. Dos quais 

elencam os: 

1. Q uando da elaboração do edital prev iu-se a aq uisição de 

computadores,  imp ressoras, sup rimentos e informática e contratação de 

serv iços e m anutenção e recarga das im pressoras conform e desc rições 

acim a, constante no objeto d o certam e, mas no d ecorrer  do processo 

lic itatório, espec if icamente após a Ad judicação e Hom ologação em  favor 

da  lic itante  vencedora  VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIRE DO    B ASTOS   – 

ME, insc rita no C NPJ/MF sob o nº 08.267.948/0001-10, q ue se deu na data 

de 12 d e julho de 2021, correspond ente aos lotes: 03, 04, 05 e 06. 

2. Notificada a licitante vencedora do certame nos lotes:  03, 

04, 05 e 06 para a assinatura d o Contrato, por meio do Diário Of ic ial do 

M unic íp io, Edição 1.230/A no 7,  12 de julho de 2021, por meio do e-m ail: 

sgstargames@hotmail. com , no dia 12 de julho de 2021, a em presa 

VLADIMIR OL IVEIRA FIG UEIREDO  B ASTOS – ME, não respondeu e nem 

justificou a notif icação recebida.  

Reg istre- se,  tam bém , q ue a referida em pre sa solic itou a 

desistência dos lotes 04 e 05,  sendo inform ada da im possibilidade, haja 

v ista até a data de sua solicitação não ter havido a assinatura  do 

resp ectivo contrato.  
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Verifica-se, nos autos, que o Pregoeiro, realizou o 

procedim ento de análise da proposta, documento de habilitação dos 
participantes,  nada havendo que ensejasse a desclassificação ou 
inabilitação, e declarou o vencedor do certam e. 

Conform e o apontam ento acim a, em juízo de 

discr ic ionar iedad e,  levand o em  consideração a conveniência e 
oportunidade do órgão licitante em  relação ao interesse púb lico,  bem  
como a inércia da licitante no tocante a assinatu ra do contrato, é cabível a 

revogação  d o  certam e, conform e  ensina  M arçal Justen  Filho, in  verb is: 

“A rev ogaç ão  do a to  admini str at iv o  f unda -se em ju ízo  

que a pura  a c onv eniência do  at o  re la tiva mente  ao  

int eresse  púb lico . N o ex erc ício  de  competência 

d is cr icionár ia , a  A dmini st ra çã o desf az seu at o  a nterio r 

para reputá-lo  inc ompa tíve l com o  int eresse  púb lico . 

Apó s pra ticar  o  ato , a Adminis tr açã o  ver if ica  que  o  

int eresse  púb lico  poderia se r m elho r sat is fe i to  po r 

out ra  via. Promoverá, ent ão , o  desfa zimento  do  ato  

anter io r”. 

No que tange eventuais p rejuízos causados a essa 

M unic ip alidade, não sendo essa obr igada a adq uir ir  todos os itens licitados 

por se tratar de expectativa de contratação,  a desistênc ia d a licitante 

vencedora não acarretará p rejuíz o diretos à mesm a. 

Por outro lad o,  a necessidade da A dministração persiste p ara 

prestação dos serv iços objeto da lic itação.  A ssim,  f ica desde já 

convenc ionado que será inic iado novo certam e lic itatór io p ara o ob jeto ora 

em  q uestão. 

Entend e-se ser desnecessário oportunizar  o direito ao exercício 

d a am pla de fesa e do co ntrad itór io à lic itante venced ora,  em presa 

VLAD IMIR  O LIVEIRA F IG UE IRE DO  B ASTOS –  ME , n a form a do § 3º d o 

A rt. 49 da Lei nº 8.666/93, consoante com o entendimento jur isprudencial, 

tendo em  vista que o processo sequer chegou ao seu curso f inal, haja vista 

a não assinatura do instrum ento contratual. Veja-se: 

“Revogaç ão  de  li cit aç ão  em andam ent o  com base  em 

int eresse  púb lico  dev ida mente  just ifi ca do nã o ex ig e o  

cumpr iment o do  pa rá grafo  te rc e iro,  do  ar ti go 49, da 

Le i  nº  8 .666/93. (...) Só  há  a p li cab i lidade  do  parágrafo  

te rc e iro,  do  a rt ig o 49, da  L e i nº  8 .666/93, quando  o  

proced iment o  li ci ta tó rio , po r te r  s ido  c onc lu ído, gerou 

d ire ito s  subjet iv o s ao  l ici ta nte  v enc edor  (a d jud ica ção  

e c ontrato ) ou em ca so s  de  revoga çã o ou de  anula ção  

onde  o  lic it ante  seja  apontado , de  modo  d ire to  ou 

ind i re to , como  tendo dado  causa ao  proc eder  o  

des fa zimento    do    cer ta me”.   ( TJS P,   Ape la çã o    C íve l   nº  

175. 932-5/ 4-00,  Re l.  Sc aranc e Ferna ndes , j. em 

16.03. 2004). 

Por fim, com fulcro no A rt. 49 da Lei 8.666/93, c/c Art. 109, I, 

“C” da Lei 8.666/93 e parecer jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica 
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dessa M unic ip alidad e, decido p ela REVO GAÇÃO P ARC IAL da presente 

lic itação,  no que concerne aos Lotes: 04,05 e 6, constante do Edital de 

L ic itação – P regão presenc ial nº  029/2021, or iginário do Processo 

A dministrativo nº 095/2021, para cump rimento das exigências legais 

pertinentes. 

Ituaçu/BA , 26 de julho de 2021. 
 
 

 
P h ellip e Ram on n  Go n çalv es  B rito  

P re feito  M u n icip al de  Itu a çu /B A 
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PORTARIA N° 083/2021 

 

Dispõe sobre a nomeação do Gestor do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Malhada de Pedras, e 

dá outras providências. 

 

Considerando o que dispõe o Art. 6º, da Lei Municipal nº 34/2007. 

 

O Prefeito Municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, no uso legal das suas 

atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Nomear NADIEL SILVEIRA FERREIRA , Secretário Municipal de Assistência 

Social, inscrito no CPF sob n° 019.662.095-33, como Gestor do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Malhada de Pedras. 

 

Art. 2°. Fica o Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

autorizado a proceder conjuntamente com o Prefeito Municipal, Carlos Roberto Santos da 

Silva, inscrito no CPF sob n° 737.106.105-59, com a movimentação de toda e qualquer 

Conta Bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Malhada 

de Pedras, especialmente os seguintes serviços bancários: 

I. Emitir cheques; 

II. Abrir conta de depósito; 

III. Autorizar cobrança; 

IV. Utilizar o crédito aberto na forma e condições; 

V. Receber, passar recibo e dar quitação; 

VI. Solicitar saldos, extratos e comprovantes; 

VII. Requisitar talonários de cheques; 

VIII. Autorizar débito em conta relativo a operações; 

IX. Retirar cheques devolvidos; 

X. Endossar cheque; 

XI. Requisitar cartão eletrônico; 

XII. Movimentar conta corrente com cartão eletrônico sustar/contraordenar cheques; 

XIII. Cancelar cheques; 
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XIV. Baixar cheques; 

XV. Efetuar resgates/aplicações financeiras;  

XVI. Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

XVII. Efetuar saques – conta corrente; 

XVIII. Efetuar saques – conta poupança; 

XIX. Efetuar pagamentos por meio eletrônico; 

XX. Efetuar transferências por meio eletrônico;  

XXI. Consultar contas e aplicações de programas e repasse;  

XXII. Liberar arquivos de pagamento no GFN/ASP; 

XXIII. Solicitar saldos/extratos de investimentos; 

XXIV. Solicitar saldos/extratos de operações de crédito; 

XXV. Emitir comprovantes; 

XXVI. Encerrar contas de depósito; 

XXVII. Consultar obrigações do débito direto autorizado; 

XXVIII. Atualizar faturamento pelo GFN/ASP; 

XXIX. Assinar contrato de abertura de crédito; 

XXX. Assinar instrumento de convênio e contratos de prestação de serviços. 

 

Art. 3°. Fica o Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

responsável por adotar os procedimentos necessárias perante a Receita Federal do Brasil 

e demais órgãos de administração tributária, de controle e fiscalização. 

 

Art. 4°. Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Malhada de Pedras, 26 de Julho de 2021. 

 

 

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 
 
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 
realização do Pregão Eletrônico nº 010/2021 do tipo menor preço Global, com 
modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
Aquisição de Urnas e Materiais Funerários e Prestação de Serviços Funerários 
para atender as necessidades de pessoas carentes do Município, de acordo com 
as especificações constantes do Edital. 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: 
de 27/07/2021 até 05/08/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 
05/08/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e 
(77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 096/2021 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
(ATRAVÉS DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
(CONSULTAS) E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (EXAMES), CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA. 
 
Contratada: BRENO MACHADO FERNANDES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/ME Nº 29.119.892/0001-26, com sede à Praça NELSON LULA, 444, Centro, Brumado-Ba, 
representada pelo Senhor Breno Machado Fernandes, portador do RG nº 741316137 SSP/BA e CPF 
nº 924.359.985-20. 
 
Valor Global: R$ 129.600,00 (cento e vinte nove mil e seiscentos reais) 

 
PRAZO: 31/12/2021. 
 
Mortugaba – BA. 01/07/2021.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Dispensa de Licitação nº.: 023/2021 

Processo Administrativo nº: 062/2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte 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 027/2021, tendo como objeto: PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA. 

 

Contratada: CLAYDISON APARECIDO BARREIRO DA ROCHA, pessoa física de direito privado, domiciliada na Rua Mauro 

Borborema, 0000, Centro, Tauape, Licinio de Almeida - BA, inscrita no CPF de nº 220.632.078-95, neste ato representado pela 

mesma. 

 

Base Legal no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato: 111/2021 

Dispensa de licitação: Nº 027/2021 

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: CLAYDISON APARECIDO BARREIRO DA ROCHA, pessoa física de direito privado, domiciliada na Rua Mauro 

Borborema, 0000, Centro, Tauape, Licinio de Almeida - BA, inscrita no CPF de nº 220.632.078-95, neste ato representado pela 

mesma. 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2021. 

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.926,97 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos). 

 

Mortugaba, 26 de julho de 2021. 
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