Diário Oficial do
EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA
Terça-feira • 20 de julho de 2021 • Ano V • Edição Nº 2594

SUMÁRIO
QR CODE

GABINETE DO PREFEITO .................................................................................
LICITAÇÕES E CONTRATOS ................................................................................
DECISÃO DE RECURSO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021) .............................................................
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ..............................................................
LICITAÇÕES E CONTRATOS ................................................................................
DECISÃO DE RECURSO INTERPOSTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021) .....................................................

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

GESTOR: ADAILTON CAMPOS SOBRAL
http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

2
2
2
3
3
3

Terça-feira
20 de julho de 2021
Ano V • Edição Nº 2594

-2Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECISÃO DE RECURSO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021)

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DO ALMEIDA
Gabinete do Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021/SRP
RECURSO ADMINISTRATIVO
OBJETO:
SELEÇÃO
DAS
MELHORES
PROPOSTAS PARA EVENTUAIS E FUTURO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
DO
MUNICÍPIO.

DECISÃO DO GESTOR
Nos termos do art. 109, §4º da lei 8.666/93, acolho os termos da
manifestação do Sr. Pregoeiro acerca da decisão sobre o recebimento e
julgamento improcedente do recurso administrativo interposto pela empresa
ADSON LIMA COSTA (CNPJ nº 05.032.601/0001-08) no processo licitatório
Pregão Presencial nº 014/2021/SRP, adotando os referidos argumentos e
fundamentos jurídicos da decisão como se aqui estivessem transcritos, que
conheceu do recurso administrativo interposto e no mérito, julgou pela sua
improcedência, para sua ratificação.
Determino o prosseguimento do presente processo licitatório.
Publique-se e encaminhe-se ao Setor de Licitações.
Conceição do Almeida/BA, 19 de julho de 2021.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal

Decisão Recurso Administrativo - Pregão Presencial nº 014/2021/SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECISÃO DE RECURSO INTERPOSTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECISÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2021/SRP
OBJETO: SELEÇÃO DAS MELHORES
PROPOSTAS PARA EVENTUAIS E FUTURO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO
MUNICÍPIO.

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DO ALMEIDA/BA, passa a analisar os termos do recurso administrativo
ofertado pela empresa ADSON LIMA COSTA & CIA LTDA EPP (CNPJ
05.032.601/0001-08) em relação ao Pregão Presencial nº 014/2021/SRP,
protocolado sob nº 541/2021 (09/07/2021).
Em 12/07/2021, na edição nº 2590 do Diário Oficial do Município as
demais empresas participantes, foram devidamente intimadas para, querendo,
oferecer contra-razões dos termos do recurso encaminhado. Decorrido o prazo
legal, não se registrou manifestação.
A empresa Recorrente alega que:
“...foi dado inicio ao credenciamento, como de praxe, e depois de
iniciado a fase de abertura de propostas, foi aberto nosso envelope, e o
certame estava transcorrendo normalmente, quando às 09:30h chegou a
licitante Sales & Barbosa, foi dado direito dela participar depois das
duas fases já concluídas, sendo essa decisão equivocada, mesmo assim
às 09:50hs outra licitante a W Maradona Santana Cerqueira, que Vossa
Excelência ainda pegou os envelopes da mesma incluindo no certame,
outra decisão equivocada, contudo claramente com os expostos peço a
inabilitação dessas duas empresas, conforme a lei 8.666/93.”

De início é importante asseverar e refutar os equívocos lançados pela
Recorrente em sua peça recural, conforme o trecho acima reproduzido. Da própria
leitura da Ata do processo licitatório, que após conferida e achada conforme,
estando expressamente de acordo com seu conteúdo, foi assinada pelo
representante da Recorrente na sessão do dia 06/07/2021 – Sr. Nivaldo de Jesus
Santos, onde ficou logo na primeira folha expressamente consignado:
Decisão sobre Recurso Administrativo – Pregão nº 014/2021/SRP - Página 1 de 6
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“O Pregoeiro declarou iniciada a sessão, solicitando aos presentes que
apresentassem os documentos de habilitação, envelopes contendo as
propostas de preços, iniciando em primeiro lugar a análise e
conferência do credenciamento dos representantes presentes,
visando a verificação e comprovação da existência dos respectivos
poderes para a formulação de lances e prática dos demais atos de
atribuições dos licitantes, em atendimento ao edital de licitação. Dando
continuidade à sessão, foram credenciadas as seguintes empresas:
1 – ADSON LIMA COSTA – CNPJ 05.032.601/0001-08.
Representante: Nivaldo de Jesus Santos.
2 – SALES & BARBOSA LTDA – CNPJ 11.866.595/0001-89.
Representante: Tatiane da Conceição de Carvalho.
Assim, a argumentação lançada pela Recorrente de que “depois de iniciado a
fase de abertura de propostas, foi aberto nosso envelope, e o certame estava
transcorrendo normalmente, quando às 09:30h chegou a licitante Sales &
Barbosa, foi dado direito dela participar depois das duas fases já concluídas,
sendo essa decisão equivocada” não encontram nenhuma fundamentação fática
(mesmo porque isso não ocorreu), muito menos pelos termos da Ata acima
reportada, onde claramente ficou registrado a presença das duas empresas e seus
respectivos representante desde o inicio da sessão, fato este que não houve
nenhuma oposição do representante da Recorrente.

Efetivamente a empresa W MARADONA SANTANA CERQUEIRA
chegou após o inicio do credenciamento, mas foram acolhidos os envelopes
contendo a proposta inicial escrita e os documentos de habilitação, sendo
registrado em Ata que não seria credenciado o seu presentante, e que este não
poderia se manifestar, não poderia ofertar lances orais, não poderia impugnar
documentos de outras empresa participantes por ter comparecido a sessão após a
fase de credenciamento, mas antes do inicio da fase de análise de propostas e
de lances verbais e sucessivos do certame.
Esse acolhimento dos envelopes de proposta de preço inicial escrita e
habilitação da empresa W MARADONA SANTANA CERQUEIRA (CNPJ
19.533.950/0001-00) se deu em nome da ampliação da competitividade, na busca
pela proposta mais vantajosa através da ampliação da concorrência.
O parágrafo único, do art. 5º, do Decreto nº 5.450/05 e o art. 7º do
Decreto nº 3.555/00 fazem referência a este princípio. A Administração deve,
Decisão sobre Recurso Administrativo – Pregão nº 014/2021/SRP - Página 2 de 6
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sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em vista que perquire a
proposta mais vantajosa.
Qualquer conduta que restrinja a competitividade, quando possível, é
passível de impugnação pelos interessados, inclusive regra de obrigatória
fiscalização pelos órgãos de controle.
A ampliação da disputa não significa estabelecer quaisquer condições
para a disputa, mas, analisar, sempre que possível, a proporcionalidade das
exigências para uma dada contratação.
O parágrafo único, do art. 4º, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de
2000, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada
pregão, estabelece que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação. Foi nesse sentido que modulou o acolhimento da proposta inicial
escrita e imutável, por tais circunstância, da empresa W. MARADONA
SANTANA CERQUEIRA.
Logo, o princípio da ampliação da disputa norteia todo o devido
processo licitatório, do início ao fim, nas fases interna e externa.
Por tais razões, deve-se observar os princípios da razoabilidade e a
proporcionalidade pelo aplicador do direito, sobretudo nas relações relativas às
contratações públicas no curso dos processos licitatórios de aquisições públicas.
Isto porque, muitas vezes, a rigidez legalista imposta coloca em
situações nas quais interpretações literais de dispositivos normativos ou
cumprimentos automáticos de rotinas administrativas podem afrontar o próprio
interesse público tutelado ou mesmo garantias elementares de nosso Estado
Democrático de Direito.1
Razoabilidade e proporcionalidade são princípios que possuem, na
atividade administrativa, funções axiológicas e teleológicas essenciais,
permitindo o controle dos atos administrativos pelos mais elevados valores que os
justificam.
Torres, Ronny Charles Lopes de. Lei de Licitações públicas comentadas – 9ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018,
pag.85.
1
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A jurisprudência pátria tem, de forma efetiva, cobrado o respeito a esse
princípios, invalidando excessos de disposições editalicias despropositadas ou
comportamentos irrazoáveis praticados por gestores públicos.2
A razoabilidade (ou proporcionalidade ampla) impõe uma tríplice
exigência ao desempenho da função administrativa, de forma que, para a
realização de fins públicos, sejam adotados meios adequados, necessários e
proporcionais – as vantagens devem superar as desvantagens criadas.
A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre
meio e fim, de forma que, adotando-se o meio, chega-se ao fim.
A razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual
atua como um instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devam
ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade, ou para
expressar que a aplicabilidade de regra geral depende do enquadramento do caso
concreto.
O afastamento da realização de uma proposta mais vantajosa, com o
impedimento de participação de mais uma empresa no certame, visando permitir
a ampliação da competitividade, constitui uma verdadeira violação à ordem
jurídica, em especial aos princípios da competitividade, da economicidade e da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência, afastando-se uma
contratação mais vantajosa e onerando os cofres públicos sem qualquer
necessidade.
Isso ocorreu, exclusivamente em relação ao acolhimento da proposta
inicial escrita da empresa W MARADONA SANTANA CERQUEIRA, antes do
início da fase de análise das propostas iniciais de preços e fase de lances verbais
e sucessivos, vez que a participação da empresa SALES & BARBOZA LTDA
ocorreu desde o inicio da sessão pública do certame, fato este inconteste e
devidamente registrado em Ata.
MARÇAL JUSTEM FILHO, in Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos, 13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da
proporcionalidade ensina, in verbis:

2

idem
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"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das
competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a
salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao
Estado adotar a medida menos danosa possível, através da
compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se
pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse
ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser interpretadas como
instrumentais."

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO já decidiu que: “No curso de
procedimentos licitatórios, a administração pública deve pautar-se pelo princípio do
formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo,
assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as
praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.” (TCU no acórdão
357/2015-Plenário).
Por oportuno registramos as propostas de cada empresa em relação a
cada um dos 08 lotes licitados:
Lote
I
II
III

ADSON LIMA
COSTA
Sem proposta
inicial
Sem proposta
inicial
R$ 28.065,00

SALES &
BARBOZA
R$ 73.510,00

Proposta inicial escrita
W MARADONA
LANCE FINAL
R$ 183.650,00

R$ 183.650,00

VENCEDOR DO
LOTE
*

R$ 78.891,50

R$ 63.250,00

R$ 60.000,00

Sales & Barbosa

R$ 77.893,00

R$ 25.000,00

R$ 17.900,00

Adson Lima
Costa
Sales & Barbosa
Sales & Barbosa

IV
V

R$ 162.689,00
R$ 127.283,50
R$ 138.819,30
R$ 125.000,00
Sem proposta
R$ 49.761,85
Sem proposta
R$ 42.000,00
inicial
inicial
VI
Sem proposta
R$ 36.872,20
Sem proposta
R$ 30.000,00
Sales & Barbosa
inicial
inicial
VII
R$ 48.837,50
R$ 36.077,90
R$ 37.230,00
R$ 35.000,00
Sales & Barbosa
VIII
Sem proposta
R$ 153.188,90
Sem proposta
R$ 65.300,00
Sales & Barbosa
inicial
inicial
*O lote I será objeto de análsie da compatibilidade do preço ofertado com a proposta da empresa, vez que
não houve registro de lances.

Resta assim identificado que a empresa Recorrente, dos oito lotes
disponíveis para disputa, só ofertou proposta para 03 deles (Lotes III, IV e VII) e
a empresa W. MARADONA só ofertou proposta inicial escrita para cinco lotes
Decisão sobre Recurso Administrativo – Pregão nº 014/2021/SRP - Página 5 de 6

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
20 de julho de 2021
Ano V • Edição Nº 2594

-8Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(lotes I, II, III, IV e VII), enquanto a terceira empresa – SALES & BARBOSA
apresentou proposta inicial escrita para todos os lotes.
Observa-se das propsotas iniciais do lote II que se não tivesse ocorrido
o acolhimento da proposta inicial escrita da empresa W. MARADONA com o
valor de R$ 63.250,00, vez que a empresa Recorrente não ofereceu proposta, a
empresa SALES & BARBOSA dificilmente se quedaria a promover a redução de
sua proposta inicial de R$ 78.891,50 para uma oferta final de R$ 60.000,00 (-R$
18.891,50).
De modo semelhante, a ausência de proposta inicial escrita da empresa
W. MARADONA para o lote III, no valor de R$ 25.050,00 (menor preço entre as
propostas iniciais), não faria com que as demais empresas promovesse 09 rodadas
de lances, chegando a um valor final de R$ 17.900,00 por parte da empresa
Recorrente (reduzindo seu preço inicial de R$ 28.065,00 em -R$ 10.165,00) e o
da empresa SALES & BARBOSA de uma proposta inicial de R$ 77.893,00 para
R$ 18.000,00 (correspondendo a uma redução de -R$ 59.893,00), o que não
ocorreu com a mesma intensidade no lote V onde foi a única empresa ofertante,
promovendo uma redução de -R$ 7.761,85 do valor inicial.
Esses elementos extraídos do procedimento licitatório demonstram
cabalmente que a ampliação da participação de empresas gerou uma maior
efetividade na competitividade e na busca pela economicidade da aquisição
pública, com a ampliação de lances verbais e sucessivos, que gerou a redução dos
valores inicialmente ofertado através de proposta inicial escrita por parte das
empresas.
Com esses considerandos, conheço do recurso administrativo interposto
pela empresa ADSON LIMA COSTA (CNPJ nº 05.032.601/0001-08) e no
mérito julgo improcedente o presente recurso.
Submeto está decisão, à autoridade superior, para análise e
manifestação.
Conceição do Almeida/BA, 16 de julho de 2021.
EGBERTO DE ALMEIDA CARDOSO FILHO
Pregoeiro Oficial
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