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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
039/2018

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições torna público a realização do 

Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº. 039/2018 no dia 

18/01/2018, às 8h, cujo objeto é a contratação de empresa, do ramo, para 

aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos, de 

forma parcelada, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e seus 

diversos departamentos, para o exercício de 2018. O Edital completo 

estará disponível a partir do dia 04 de janeiro de 2018, através de 

solicitação para o seguinte e-mail: setorlicitacao@macarani.ba.gov.br.

Macarani-BA, 04 de janeiro de 2018.

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2018
                                                                   

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições torna público a realização do 

Pregão Presencial Nº. 041/2018 no dia 16/01/2018, às 14h30min, cujo 

objeto é a cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 

realização de serviços de digitalização e conversão em formato PDF dos 

arquivos públicos da Prefeitura Municipal de Macarani com autenticação 

digital do ano de 2018 certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil, abrangendo acervo documental composto por 

vários formatos de documentos, incluindo tratamento de imagens e 

indexação automática para pesquisa avançada, bem como o 

acondicionamento dos documentos originais em caixas, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Macarani, conforme 

especificações técnicas e condições previstas no Edital e seus Anexos O 

Edital completo estará disponível a partir do dia 04 de janeiro de 2018,

através de solicitação para o seguinte e-mail: 

setorlicitacao@macarani.ba.gov.br.

Macarani-BA, 04 de janeiro de 2017.

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2018
                                                                   

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições torna público a realização do 

Pregão Presencial Nº. 046/2018 no dia 17/01/2018, às 8h, cujo objeto é a 

contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios 

e hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar das escolas da rede municipal 

de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE, conforme especificações e quantidades contidas no 

Edital, para o ano de 2018. O Edital completo estará disponível a partir do 

dia 04 de janeiro de 2018, através de solicitação para o seguinte e-mail: 

setorlicitacao@macarani.ba.gov.br.

Macarani-BA, 04 de janeiro de 2018.

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O pregoeiro após analisar o processo de Pregão Presencial n° 040/2017 e após a verificação 
de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de sistema (software) para publicação na internet 
no Diário Oficial do Município e de home page, para o Município de Macarani, para o exercício 
de 2018, em favor da seguinte empresa:

PRIMASY TECNOLOGIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
sob o n° 21.225.922/0001-77, estabelecida na Rua José Firmo Dias, nº 499, Bairro 
Loteamento Morada dos Passaros – Felícia, na cidade de Vitória da Conquista - BA,
representada por sua representante legal a Srª. Helen Santos Cruz, portadora do RG n° 
08.592.740-63 SSP/BA e CPF sob o n° 785.120.775-49, vencedora do Lote Único no valor 
total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Macarani-Ba, 19 de dezembro de 2017.

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 099/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2017

HOMOLOGAÇÃO

Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, após analisar os autos do processo 

administrativo nº. 099/2017 e por tudo que foi apresentado, HOMOLOGO a presente Licitação 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2017, para que surta os seus efeitos jurídicos e 

legais.

Macarani-Ba, 20 de dezembro de 2017.

Miller Silva Ferraz
Prefeito Municipal de Macarani-BA
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EXTRATO
Contrato nº 129/2018, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2017

Processo Administrativo 099/2017

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI.

CONTRATADO: PRIMASY TECNOLOGIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.225.922/0001-77.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de sistema 
(software) para publicação na internet no Diário Oficial do Município e de home page, para o 
Município de Macarani, para o exercício de 2018.

Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente 
a vencedora do Lote Único, para efeito de direito.

Data da assinatura: 02 de janeiro de 2018
Início da Vigência: 02 de janeiro de 2018
Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2018
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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017

RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEIS MACARANI LTDA ME.

Em sessão realizada no dia 18 de Dezembro de 2017, a Comissão Permanente 

de Licitação do Município de Macarani-BA, declarou habilitada e vencedora em alguns 

lotes a licitante CARVALHO SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

Inconformada com a decisão daquela Comissão, o Recorrente, manifestou sua 

intenção em recorrer da mesma e, dentro do prazo estabelecido, apresentou suas 

contrarrazões recursais, dizendo que a aquela empresa também vencedora não teria 

atendido os requisitos necessários para comercialização de combustíveis automotivo 

na forma prevista na Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013. 

Finalmente conclui o Recorrente pedido que esta Comissão reconsidere sua 

decisão pela habilitação da empresa CARVALHO SANTOS COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVIES LTDA, pelas razões expressa em seu recurso, para declarar a 

empresa inapta a participar do certame.

Intimado todos os demais participantes para, em querendo, apresentasse 

contrarrazões ao recurso interposto pelo mesmo, àqueles não fizeram.

Diante dos elementos que compõem o presente, esta Comissão passa a emitir a 

seguinte decisão:

Inicialmente cabe salientar que o Edital, ato convocatório do certame, prevê no 

item 19.1, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do certame, 

entretanto, transcorrido o tríduo legal, nenhuma das empresas participante ou 

qualquer pessoa apresentou impugnação ao ato, pelo que ficou prevalecendo para o 

julgamento do certame todos os ditames do referido Edital, dentre eles àquele previsto 
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no item 16.4 “b”, que trata da qualificação técnica da empresa interessada em 

participar do certame, dizendo o seguinte:

“Comprovação de que a empresa está 
cadastrada na ANP (Agência Nacional de Petróleo) e está 
autorizada a comercializar os produtos objeto deste 
certame, nos casos em que a Lei exigir”

Na forma expressa no ato convocatório cabe a empresa apenas comprovar que 

está devidamente autorizada pela Agência Nacional de Petróleo a comercializar os 

produtos objetos do certame, requisito este que foi atendido pela empresa 

CARVALHO SANTOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, quando da sua 

habilitação, ao apresentar o documento necessário para tal, ou seja, o cadastro na 

ANP; os requisitos exigidos pela Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013, dizem respeito 

a empresa que buscam seu cadastro junto aquela Agência e não para com a 

Comissão de Licitação que, por sua vez, exige apenas que empresa já tenha cadastro 

junto a ANP. Ao apresentar seu cadastro de comprovação para comercialização de 

combustíveis, objeto do certame, resta evidente que a mesma já atendeu todos os 

Requisitos previstos na referida Resolução da ANP, não cabendo a esta comissão 

rever tais requisitos; ademais, não é de competência desta Comissão analisar se a 

empresa está apta ou não a comercializar determinados produtos e sim dos órgãos 

com poderes para tal, sob pena de estar exercendo atividade estranha às suas 

atribuições. 

Outro fato que não pode passar despercebido é o de que a Comissão deve 

obedecer rigorosamente aos princípios da licitação pública, dentre os quais a 

vinculação do certame ao ato convocatório; assim, uma vez que o item 16.4, “b”, exige 

apenas que a empresa esteja devidamente cadastrada na ANP, não cabe a Comissão 

exigir dos participantes condições e requisitos estranhos àqueles que integram o ato 

convocatório.
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Finalmente, cabe salientar ainda que os fundamentos deste recurso, já foi 

inclusive objeto de decisão judicial, quando do Julgamento do Agravo de Instrumento 

0008103-88.2017.8.05.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, referente 

ao certame Pregão Presencial Nº 005/2017, apreciado por esta mesma Comissão, 

cuja decisão, mantendo a decisão da Comissão de Licitação foi a seguinte:

0008103-88.2017.8.05.0000 Agravo de 

Instrumento Agravante: Município de Macarani Advogado: 

Fernando Gonçalves da Silva Campinho (OAB: 15656/BA) 

Advogado: Carina Cristiane Canguçu Virgens (OAB: 

17130/BA) Agravado : Anjos Nacional Gás Ltda. - Me 

Advogado : Daniel Lima Fernandes (OAB: 39962/BA) ANJOS 

NACIONAL GÁS LTDA.-ME impetrou mandado de segurança, 

com pedido liminar, contra o PREFEITO MUNICIPAL DE 

MACARANI, visando a anulação do Edital de Pregão Presencial 

nº 005/2017. Relatou que o Impetrado lançou edital para 

contratação de empresa do ramo para fornecimento de gás 

de cozinha (GLP), casco para gás de cozinha e água mineral, 

destinados para secretarias municipais, mas não exigiu que 

os participantes tivessem a vistoria do Corpo de Bombeiros da 

Regional, sediada em Vitória da Conquista, que seria 

primordial para participar do processo licitatório. A 

magistrada a quo deferiu a liminar, suspendendo o certame 

instaurado com o Edital 005/2017, sua homologação ou 

contratação eventualmente ocorrida. Determinou, ainda, a 

imediata correção do edital, pelo Impetrado, para poder 

iniciar nova licitação, fazendo constar todas as exigências das 

leis especiais para a aquisição de gás liquefeito, sob pena de 

não o fazendo incidir em todas as sanções penais, 

administrativas e civis cabíveis. Contra esta decisão, o 

Município de Macarani interpõe o agravo de instrumento. 

Defende o equívoco da decisão, contrária à legislação e 
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jurisprudência pátria, além de inexistir direito líquido e certo 

a ser amparado. Afirma que, ao suspender o pregão e 

determinar a imediata correção do edital nº 05/2017, a 

decisão viola o disposto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 

8.437/92, porquanto esgota o objeto da ação, notadamente 

quando não se está diante de direito fundamental ameaçado. 

Sustenta que o procedimento observou estritamente a 

legislação de regência, não se evidenciando qualquer 

irregularidade para ensejar a sua anulação, e a insatisfação 

da empresa agravada é porque foi desabilitada em 

decorrência de o seu representante legal estar impedido de 

contratar com o Poder Público, à medida que é servidor 

público municipal, além de ter decaído do direito de impugnar 

os termos do edital. Alega que a Lei Estadual nº 12.929/13, 

invocada pelo Recorrido, não exige a vistoria do Corpo de 

Bombeiros para o funcionamento de revenda de GLP, e que, 

a despeito da alegação, as duas empresas habilitadas 

apresentaram Certificado de Autorização para Ponto de 

Revenda de GLP pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, o 

qual, nos termos da portaria nº 297/2003, somente é 

concedido para as empresas vistoriadas pelo Corpo de 

Bombeiros, tornando evidente que não há qualquer 

irregularidade na contratação da empresa vencedora. Com 

fundamento em tais argumentos e pontuando a existência da 

verossimilhança das alegações e do perigo da demora, requer 

a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspendendo-se 

a eficácia da decisão agravada. Pugna, ao fim, pelo 

provimento do recurso. Junta à petição recursal os 

documentos de fls. 17/266. É o relatório. DECIDO. Registre-

se, inicialmente, a adequação do recurso interposto, 

considerando a disposição contida no parágrafo §1º do artigo 

7º da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 7º () §1º Da decisão do 
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juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar 

caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei n. 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Assim, a aplicação conjunta do referido dispostivo legal com 

os termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, torna 

admissível o presente agravo de instrumento, que atende, por 

outro lado, os demais pressupostos legais, pois interposto 

dentro do prazo legal e há dispensa normativa do preparo. 

Recebo, portanto, o agravo de instrumento. A teor do disposto 

no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

não sendo uma das hipóteses de inadmissão ou de negativa 

imediata de provimento do agravo de instrumento, deverá o 

Relator apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo 

ao recurso ou de antecipação da tutela recursal formulado 

pelo Recorrente, in litteris: Art. 1.019. Recebido o agravo de 

instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não 

for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, 

no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito 

suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, 

total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao 

juiz sua decisão; Também dispõe o parágrafo único do artigo 

995, do mesmo diploma legal, que a decisão recorrida poderá 

ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver 

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 

Confira-se: "Art.995. Os recursos não impedem a eficácia da 

decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 

diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida 

poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil 

ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade 

de provimento do recurso." A fundamentação recursal 
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relevante (fumus boni iuris) significa a plausibilidade do 

direito alegado, isto é, a existência de uma pretensão que é 

provável, sendo possível ao magistrado inferi-la das provas 

carreadas aos autos. O perigo da demora (periculum in mora), 

por sua vez, deve ser entendido como a possibilidade de ser 

ocasionado dano irreparável ou de difícil reparação à parte, 

pela demora da prestação jurisdicional. No caso em apreço, 

visualizo, a priori, relevância nas alegações do Agravante. A 

leitura da decisão recorrida demonstra que, de fato, o 

processo licitatório foi anulado, à medida que foi determinada 

a correção do edital, supostamente elaborado com vício, e a 

realização de uma nova licitação. Eis o que dispõe o parágrafo 

3º do artigo 1º da Lei 8.437/92: Art. 1° () § 3° Não será 

cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer 

parte, o objeto da ação. Destarte, a decisão provisória não 

somente suspendeu a licitação, como a anulou e determinou 

a realização de uma nova, esgotando, no todo, o objeto da 

demanda. E não se encontra evidente, por outro lado, o direito 

líquido e certo a ser resguardado no writ, uma vez que a 

documentação apresentada no recurso revela a 

exigência de comprovação de regularidade fiscal e de 

funcionamento das empresas participantes da licitação, 

sendo que as habilitadas apresentaram Certificado de 

Autorização Ponto de Revenda de GLP, fornecido pela 

Agência Nacional de Petróleo. Para exercer a atividade 

de revenda de GLP, a Portaria nº 297, de 11 de 

novembro de 2003, da Agência Nacional de Petróleo, 

exige, no artigo 6º, entre outros, a realização de 

vistoria pelo Corpo de Bombeiros. Confira-se: Art. 6º 

Para o cadastramento de que trata o artigo anterior, a 

pessoa jurídica interessada deverá apresentar à 

entidade cadastradora a seguinte documentação: () VII 
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- certificado do corpo de bombeiros competente, que 

contemple a habilitação para a atividade de revenda de 

recipientes transportáveis cheios de GLP, explicitando 

a capacidade de armazenamento das instalações em 

quilogramas de GLP, em conformidade com a legislação 

aplicável. E o artigo 9º da mesma Portaria dispõe que 

"os requisitos exigidos nesta Portaria são considerados 

condições para a manutenção da autorização". Assim, 

não vislumbro, neste momento, ilegalidade praticada 

pelo Município Agravante. Está evidente o perigo da 

demora, com manifesto prejuízo ao Município Recorrente que, 

apesar dos gastos com o procedimento licitatório 

aparentemente regular, terá que arcar mais uma vez com os 

custos de uma nova licitação, em decorrência da 

determinação emanada da primeira Instância. Por tais razões, 

e sem que esta decisão vincule o meu entendimento acerca 

do mérito recursal, e, ainda, não sendo inviável a hipótese de 

chegar a conclusão diversa após criteriosa e aprofundada 

análise, com os demais elementos que virão aos autos no 

momento próprio, entendo ser prudente suspender os efeitos 

da decisão recorrida. Nestes termos, DEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO REQUERIDO. Oficie-se ao Juízo de primeiro 

grau, dando-lhe ciência do teor desta decisão. Intime-se a 

parte Agravada para ofertar contraminuta, na forma e no 

prazo legal da espécie. Cumpridas as diligências, sejam os 

autos remetidos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. 

Publique-se. Cumpra-se (GRIFO NOSSO).

Diante dos fundamentos acima apresentados, a Comissão de Licitação.

RESOLVE
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Conhecer do Recurso apresentado pela empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
MACARANI LTDA ME, para no mérito lhe negar provimento, mantendo-se a decisão 

desta Comissão pela habilitação da empresa CARVALHO SANTOS COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVIES LTDA. 

Publica-se, Cumpra-se e dê Ciência ao Recorrente.

Macarani – Bahia, 04 de janeiro de 2017. 

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
PREGOEIRO
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