
 

 
 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues 

Terça–Feira • 07 de Abril de 2015 • Ano I • N° 514 

GESTOR: ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO 

 

Publicações deste Diário  

 

 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 DECISÃO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1146/2015) 

 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015) 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35, 36, 37, 38/2015 
 

site: pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org 



- 2 - 

 

 

 

 

Terça-Feira 

07 de Abril de 2015 

Ano I - N° 514 

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 
LICITAÇÕES E CONTRATOS - DECISÃO 

 

  

DECISÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01146/2015 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORDME PÚBLICA  
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS 
AGRICULTORES DA REGIÃO DE LARANJEIRA 
ASSUNTO: RECURSO CONTRA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
 

  

 A Empresa recorrente apresenta recurso administrativo contra a decisão 
que a tornou inabilitada ao certame de licitação, em razão da impossibilidade 
de participação por fatos relacionados a sua impossibilidade de participação do 
certame em razão da circunscrição de desenvolvimento que a associação 
possui. 
 
 Pode-se observar que do estatuto da Associação recorrente 
encontra-se consignado em seu art. 2ª, “a”, que a recorrente possui como 
objetivo fortalecer a organização econômica, social e politica dos 
produtores rurais da Comunidade da Laranjeira, região Laranjeira e 
adjacências; estabelece ainda na alínea “j”, elaborar e incrementar 
programa e projetos para promover o desenvolvimento econômico e 
social em regiões carentes da região da laranjeira e no município de 
Gandu e dos municípios regionais. 
 
 Evidenciando que a natureza da norma referente a contratação de 
pessoas que possuam possibilidade de fornecimento de alimentos da 
agricultura familiar é o fortalecimento municipal, regional e Estadual, nesta 
ordem de sequencia, assim no estatuto do recorrido evidencia que sua região 
de atuação é diversa do Município licitante, tratando-se de norma restritiva a 
sua participação. 
 
 Com relação ao relatório faço o acompanhamento pela procuradoria do 
Município nos seguintes moldes: 
 

“I – RELATÓRIO. 
  
 Trata-se de licitação de ata de chamada pública 001/2014, 
possuindo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor rural, na ata de sessão 
encontravam-se presentes três participantes. 
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 A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS 
AGRICULTORES DA REGIÃO DE LARANJEIRA, apresentou 
recurso contra a decisão do Prefeito Municipal sobre a 
desclassificação da sua habilitação e propostas, evidenciando 
que a decisão foi acerca de sua impossibilidade de prestar o 
fornecimento do objeto licitado. 
 
 Apresenta sua irresignação sob o fundamento de que a 
resolução que baseou a decisão foi revogada por Resolução do 
MEC, do ano de 2013, que não traria como critério de escolha 
a determinação de que houvesse a analise da municipalidade 
e/ou regionalidade do participante. 
 
Este é o relatório, passo a opinar. 
 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO e DO DIREITO. 
 
 
 Fundou-se o recurso sob o prisma de que a 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS 
AGRICULTORES DA REGIÃO DE LARANJEIRA, possuía 
legitimidade para participar do certame, de acordo com o 
art. 25, da Res. 26/2013, apresenta ainda a seguinte 
transcrição em sua razão recursal: 
 

 
 
 Com relação as alegações preliminares de inépcia do 
recurso que foi julgado procedente, não assiste razão, haja 
vista que conforme narrado no parecer e decisão no primeiro 
recurso haja vista o principio da fungibilidade. 
 
 Alega que o critério da territorialidade como analise 
criteriosa para contratação foi retirada na resolução do  
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FNDE para o ano de 2013, contudo não assiste razão ao 
recorrente, conforme restará evidenciado.   
 
 Cabe aqui ressaltar que no site do 
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/agricultura-familiar,  
pode-se observar a existência de um manual que estabelece 
as normas de contratações e demais regras, pode-se 
evidenciar que a orientação estabelecida no manual é sobre a 
prioridade da contratação de empresas regionais: 
 
 
1) Fornecedores locais do município   
 
As compras de gêneros alimentícios devem ser feitas, sempre 
que possível, no mesmo município em que se localizam as 
escolas. Assim, na análise das propostas, deverão ser 
priorizadas como primeiro critério aquelas provenientes do 
município, ou seja, de produtores que tenham residência e 
produção no município. Apenas quando as Entidades 
Executoras não obtiverem as quantidades necessárias de 
produtos oriundos de agricultores familiares locais, estas 
deverão ser complementadas com propostas de 
produtores do território rural, do estado e do país, nesta 
ordem de prioridade. 
 
4 - Grupos formais (organizações produtivas detentoras de 
Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP jurídica) sobre os 
grupos informais (agricultores familiares, detentores de 
Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP física, organizados 
em grupos) e estes sobre os fornecedores individuais Os 
agricultores familiares podem participar da seleção na condição 
de fornecedores individuais, ou organizados em grupos 
informais ou formais (associações e cooperativas com DAP 
jurídica). No entanto, os grupos formais têm prioridade 
sobre os demais, e os grupos informais sobre os 
fornecedores individuais.  
 
O acesso e a construção de mercados diferenciados de 
comercialização dos produtos da agricultura familiar 
podem ser potencializados na medida em que os 
agricultores estiverem organizados. Por meio de 
associações e cooperações, os agricultores criam 
melhores oportunidades de trabalho e fortalecem a 
comunidade de forma solidária, organizando a produção e  

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/agricultura-familiar
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facilitando o acesso aos mercados consumidores, com 
inclusão social e desenvolvimento local. Por isso, o Pnae 
incentiva a organização, priorizando os agricultores 
familiares organizados em associações e cooperativas. 
 
 Nestes termos, cumpre observar que o critério de 
contração local e territorial deve ser analisado sempre, 
evidenciando ainda que no contrato social da empresa inexiste 
a possibilidade de trabalho em áreas diversas da sua 
territorialidade, motivo pelo qual deve ser rechaçada tal 
alegação. 
 
 Desta feita, pode-se observar que as irresignações 
trazidas pelo recorrente foram analisadas, possuindo 
improcedência, pelos dois fundamentos ventilados na 
decisão: 1 – delimitação territorial inserido no estatuto da 
Associação; 2 – critério obrigatório de avaliação 
contratação de entes municipais ou regionais, visando o 
fomento da agricultura familiar na localidade ou 
circunscrição do Município contratante, opino assim pela 
manutenção da decisão anteriormente exarada, 
desclassificando a proposta e habilitação da recorrida. 
  
 
III – CONCLUSÃO. 
 
 
  Ex positis, opino pela improcedência do recurso da 
empresa ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS 
AGRICULTORES DA REGIÃO DE LARANJEIRA, mantendo-
se a decisão anteriormente exarada.  

. 

...” 
 

 

Neste passo, pode-se observar que a recorrente não possui fundamento 

em suas alegações sobre a fase de habilitação da empresa recorrida, deveria 

ser excluída do certame, em razão de não preencher pressupostos para 

participação da licitação, assim independente da proposta de preço 

apresentada, trata-se de contratação de que deve obedecer norma 

regulamentadora vinculada ao ente público (fundo nacional de desenvolvimento 

da Educação – FNDE) que faz o repasse do recurso e que fiscaliza a prestação 

de contas existente dos recursos gastos com alimentação escolar,  
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evidenciando ainda que traz politicas publicas nas normas como forma 

de fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar na localidade do 

Município. 

 
CONCLUSÃO 

 
 Ex positis, DECIDO PELO desprovimento do recurso da empresa 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA 
REGIÃO DE LARANJEIRA, por não preencher pressupostos para 
participação do certame, procedendo-se a contratação da segunda 
colocada do processo de licitação. 
 
 
 

Amélia Rodrigues – BA, 25 de março de 2015. 
 

  

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES – BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 

 

Terça-Feira 

07 de Abril de 2015 

Ano I - N° 514 

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 
 

LICITAÇÕES E CONTRATOS - HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
                     PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 

                     PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00117/2015 

 

 

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Antonio Carlos Paim Cardoso, 
Homologa e Adjudica o PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 para 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
combustíveis, derivados de petróleo e correlatos para atender as 
Secretarias do Município. Empresa Contratada: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA. CNPJ: 16.496.705/0002-62 Valor Global: 
R$ 1.269.784,00(um milhão duzentos e sessenta e nove mil setecentos e 
oitenta e quatro reais.). Amélia Rodrigues, BA. 07 de abril de 2015. 

 

 

                       Antonio Carlos Paim Cardoso 

                                       Prefeito 
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PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2015 

CONTRATATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Antonio 
Carlos Paim Cardoso (prefeito). CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustíveis, derivados de petróleo 
e correlatos para atender as Secretarias do Município. CNPJ: 
16.496.705/0002-62.  Valor Global: R$ 176.883,00(cento e setenta e seis 
mil, oitocentos e oitenta e três e reais).PERIODO: 12 (doze) meses. 

 

Antonio Carlos Paim Cardoso 

Prefeito 

 

 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2015 

CONTRATATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Antonio 
Carlos Paim Cardoso (prefeito). CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustíveis, derivados de petróleo 
e correlatos para atender as Secretarias do Município. CNPJ: 
16.496.705/0002-62.  Valor Global: R$ 525.450,00(quinhentos e vinte e 
cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). PERIODO: 12 (doze) meses. 

 

Antonio Carlos Paim Cardoso 

Prefeito 
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PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2015 

CONTRATATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Antonio 
Carlos Paim Cardoso (prefeito). CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustíveis, derivados de petróleo 
e correlatos para atender as Secretarias do Município. CNPJ: 
16.496.705/0002-62.  Valor Global: R$ 88.586,00(oitenta e oito mil, 
quinhentos e oitenta e seis e reais).PERIODO: 12 (doze) meses. 

 

Antonio Carlos Paim Cardoso 

Prefeito 

 

 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2015 

CONTRATATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Antonio 
Carlos Paim Cardoso (prefeito). CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustíveis, derivados de petróleo 
e correlatos para atender as Secretarias do Município. CNPJ: 
16.496.705/0002-62.  Valor Global: R$ 600. 987,00(seiscentos mil, 
novecentos e oitenta e sete reaisl).PERIODO: 12 (doze) meses. 

 

Antonio Carlos Paim Cardoso 

Prefeito 
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