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Atos Administrativos

Conselho Municipal de Educação
Rua Malaquias Brito - Centro - Mortugaba -BA CEP 46290 000
Fone: (77) 3464-2798/91991299/Email: conselhomunicipaldeeducacao22@gmail.com

ORIENTAÇÕES ÀS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE MORTUGABA
QUANTO A CONTINUIDADE DA PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS

Devido ao grande aumento dos casos de COVID-19 em nosso município e em
conformidade com o Decreto municipal nº 25 de 07 de julho de 2022, o CME em
parceria com a Secretaria de Educação, orienta as escolas pertencentes à rede
municipal de ensino, reforçando que as mesmas já se encontram dispostas no
protocolo de retorno às aulas presenciais, publicado anteriormente. Pedimos a
colaboração de todas as unidades no sentido de:


Manter o uso de máscaras de proteção, para toda comunidade escolar;



Manter o uso de álcool em gel (70%), na entrada das escolas e transporte

escolar;


Intensificar o uso de álcool em gel 70% nas salas de aula;



Manter o distanciamento social, sempre que possível.



Manter as salas ventiladas;



Evitar o compartilhamento de objetos pessoais (copos, garrafas, colheres etc);



Fazer levantamento de quantitativo de estudantes e profissionais que ainda não

estejam com o esquema vacinal completo, contra a covid. De maneira educativa;


Promover uma campanha favorável nesse sentido.



Ficar atentos a alunos que apresentem sintomas gripais, orientando-os de

maneira a reforçarem os cuidados e procurarem o setor de saúde;


Continuar assistindo alunos que testarem positivo, no que refere a entregas de

atividades, etc.;


Reforçar com as famílias todos os cuidados citados acima em quaisquer

oportunidades;

Vânia Rocha de Novais Carvalho
Presidente do CME
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 2210PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO.

Ref.
Pregão Eletrônico n.º 017/2022
Processo administrativo n.º 060/2022.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (Gasolina, óleo Diesel Comum,
Óleo Diesel S10 e Etanol) com maior percentual de desconto médio mensal divulgado pela ANP (Agência
Nacional de Petróleo), praticados para as cidades mais próximas do Município de Mortugaba, conforme
especificações mínimas estabelecidas pelo termo de referência.

Recorrente: POSTO PONTAL SUL LTDA.

1. DAS RAZÕES DE RECURSO.
O recorrente inicia seu recurso, fazendo ressalva que existe no Município uma licitação vigente com o
mesmo objeto - aquisição de combustível - e o Município publica a presente licitação sem maiores
justificativas. Apontando que os preços de referência da Licitação superam os preços contratadas através do
processo licitatório n.º 004/2022, com exceção do diesel s10.
Ao final aponta que após a disputa os valores fixados com os descontos são inexequíveis, e para
comprovar junta suas notas fiscais evidenciando que o custo de compra junto com frete e tributos, comparado
aos preços finais torna os preços Inexequíveis e ao final requer a inabilitação dos licitantes dada a
inexequibilidade da proposta.

1.1 DAS CONTRARRAZOES DE RECURSO.
Apesar da apresentação de recurso pela empresa POSTO PONTAL SUL LTDA, não foram oferecidas
contrarrazões pelas empresas declaradas vencedoras.

2. DAS OBSERVAÇÕES INICIAIS.

No que tange a argumentação trazida da existência de licitação vigente com o mesmo objeto, esclarece
que a licitação citada foi processada mediante o instrumento do registro de preço, gerando apenas uma
expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à contratação (Acórdão TCU
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CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 2210PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
nº 1285/2015 – Plenário). CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
Em que pese a inexistência de direito liquido e certo para a contratação, a empresa recorrente foi
informada que diante da variação de preços que sofre o combustível, a contratação utilizando como critério de
julgamento “menor preço”, traz prejuízos a administração diante da variação contínua de preços, o risco real
de remunerar o fornecedor em valores superiores ao verificado na equação econômico inicialmente verificada
no momento da disputa é real.
Nesse aspecto, a realização do processo licitatório em questão, com a alteração do critério de julgamento
“maior percentual de desconto” médio mensal divulgado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), traz a
administração a segurança que a flutuabilidade do preço do combustível será suportado pela periodicidade
dos preços publicados pela (ANP) e após a aplicação do desconto, encontrar-se-áum valor de aquisição mais
econômico e eficiente, na medida em que o equilíbrio verificado no momento da realização do processo será
mantido durante toda execução contratual.
3. Da análise circunstancial do preço de referência.
O valor de referência é um termo utilizado para designar uma média de valores obtida em uma pesquisa,
ou nesse caso, numa tabela oficial de preço público (no processo em questão a ANP). Em outras palavras,
quando algum órgão público abre uma licitação para desenvolver algum projeto, por exemplo, realiza-se uma
pesquisa para saber o preço estimado para contratação.
Esse preço estimado, não é o valor final da contratação, esse preço só vai ser obtido após a disputa, por
essa razão comparar o preço estimado de uma licitação com o preço final de outra, e pior, com “critérios de
Julgamento diferentes”, é inaplicável mesmo em situações hipotéticas como a proposta nas razões de recurso.
4. Da declaração de Inexequibilidade
A identificação das propostas inexequíveis é disciplinada pelo inciso II do artigo 48º da Lei 8666/93 e
também no inciso XI da Lei 10520/2002.
A forma de identificação altera conforme o objeto da licitação, ou seja, uma metodologia para as licitações
de obras e serviços de engenharia e outra para as demais situações.
No caso das aquisições, cumpre salientar que a Corte de Contas da União, orienta a Administração em
oferecer oportunidade do licitante em demonstrar a exequibilidade de sua proposta antes de considerá-la
inexequível e desclassificá-la, o que impossibilita a inabilitação direta.
Nesse sentido, a lei n.º 10.520/2002 determina:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e
valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade;
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a análise
de aceitabilidade da
proposta
sob a -2210
ótica do recorrente é imprecisa,
pelo simples fato que foi levado em consideração os preços referenciais, a imprecisão decorre de erro na
interpretação do critério de julgamento, senão vejamos o instrumento convocatório:
(*) Valores referentes ao preço médio para os dias 29 de maio a 04 de junho de 2022 ao
consumidor da região de Guanambi-Ba, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP,
como consta nas imagens abaixo.
(**) É importante que os licitantes fiquem atentos para o critério de disputa adotado no
processo de disputa eleito que foi maior desconto percentual em relação ao valor
disponibilizado pela ANP em determinado período. Os valores referenciais informados
trazidos estão disponibilizados no documento para atender a exigência legal e para obtenção
de um valor global estimado.

Assim o preço de compra para efeito de análise é variável, e deve ser feito tal recorte no momento da
verificação de sua exequibilidade.Em outras palavras, a tabela da ANP usada como referência será do período
da em que se pretende verificar a exequibilidade e depois de aplicado o desconto, para se encontrar o preço
de venda e compararmos com o preço de compra.
Não obstante, junta ao processo para evidenciar a inexequibilidade das propostas, notas fiscais com
preço de bomba de abastecimentos realizados nos postos de combustíveis declarados como vencedores.
O preço de Bomba sequer foi utilizado como paradigma para o processo, e não pode de igual modo ser
utilizado para efeito de demonstraçãoda exequibilidade. A licitação visa exatamente a contratação mais
vantajosa para administração, em outras palavras, em insumos com qualidade controlada, caso dos
combustíveis, o que vale é a aquisição com menor preço.
A sistemática de verificação eleita pelo edital, APESAR DE AMPLAMENTE UTILIZADA POR DIVERSOS
ENTES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, FOI POUCO COMPREENDIDA PELO RECORRENTE, senão
vejamos:
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(...)

Como já evidenciado, o critério de julgamento é o maior desconto percentual em relação ao valor
disponibilizado pela ANP EM DETERMINADO PERÍODO, ou seja, noperíodo do abastecimento.
O que se pode concluir é que, havendo variação positiva dos preços (aumento do preço), o preço
médio da ANP irá aumentar e consequentemente o percentual de desconto declarado vencedor será aplicado
tendo como base em um preço de referência maior, ou menor, conforme o caso.
Assim, a sistemática da utilização de preços fixos trazidos nas razões de recurso não se aplica. Como
restou evidenciado no instrumento convocatório, os valores referenciais informados foram disponibilizados
no documento para atender à exigência legal e para obtenção de um valor global estimado e não para
apurar o preço final de aquisição e consequentemente sua exequibilidade.
Apenas para elucidar o que se pretende esclarecer, segue uma estimativa diante da apresentação das
NF-e de aquisição de combustível juntada ao recurso:

PRODUTO

Gasolina
Diesel S10
Diesel S500





COMPRA

VENDA

Valor aquisição

Frete Custo

Custo

ANP 26/06 A
02/07

6,92
7,31
7,22

0,20
0,20
0,20

7,12
7,51
7,42

8,07
8,23
8,16

Percentual
de Desconto
aplicado
como
vencedor.
7,0%
3,01%
3,01%

Preço de
Venda

R$ 7,98
R$ 7,91

Foi utilizado como valor R$ 0,20 (vinte centavos) como estimativa de custo do frete, a maioria dos Postos de
Combustíveis são optantes pelo Regime de apuração de Lucro real e o preço de aquisição já sofre o regime de
antecipação Tributaria, e os demais custos operacionais não afetam os fornecimentos, pois a contratação não
denota aumento da atividade empresarial.
Ainda que o preço do frete seja maior que o estimado, aplicado o percentual de desconto declarado vencedor
tendo como base o preço da ANP do período, a margem entre o valor com frete estimado e o valor de venda do
período em questão é considerável evidenciando exequibilidade dos percentuais de desconto declarados
vencedores, supondo que os custos (valor de aquisição e frete) sejam estes, pois podem ser ainda menores.
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A simulação feita acima tem o condão único de demonstrar ao recorrente que a premissa que
fundamentou seu recurso não tem lastro na sistemática eleita pelo instrumento convocatório, a definição do
preço de venda (preço da ANP quando do abastecimento – percentual de desconto declarado como vencedor)
será verificada de acordo com o período em que ocorre o abastecimento, ou seja, NÃO SERÁ NECESSÁRIO
DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO NENHUM TIPO DE “REALINHAMENTO DOS PREÇOS”, a variação será
informada pela tabela da ANP, verificado o preço do período será aplicado o percentual de desconto ofertado
no processo para se chegar ao preço a ser pago pelo combustível.
Além de todo o exposto, antes da Administração tomar a decisão de seguir uma sistemática mais
contemporânea com a oscilação de preços dos produtos relacionados ao objeto da licitação, já foi informado
em diversas oportunidades que a vantagem de seguir esse formato decorre do fato de a Administração pagar
de acordo com as oscilações de redução dos preços dos combustíveis. Infelizmente, é comum constatar que os
contratados só procuram a Administração quanto é para tratar de uma situação que torne o contrato mais
oneroso para eles. Diante disso, com a sistemática de preços divulgada pela ANP, a Administração sempre
pagará por um valor abaixo (percentual de desconto) do que está sendo informado oficialmente.

DA CONCLUSAO.

O Pregoeiro no uso de suas atribuições e em obediência a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/2002, bem
como as regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico, em respeito aos princípios licitatórios, em
referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas razões e tudo o mais que consta dos autos,
decide:
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a) CONHECER do recurso formulada
pela empresa POSTO PONTAL
SUL
LTDA
, por ter sido manifestada no
prazo legal logo, conheço-o como TEMPESTIVO.
b) MANIFESTAR PELO INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa POSTO PONTAL SUL LTDA, vez
que os argumentos trazidos pela RECORRENTE se mostraram insuficientes para comprovar a necessidade de
desclassificação das Empresas POSTO ROCHA LTDA E POSTO MINAS BAHIA – IRMÃOS PINHEIRO DA CRUZ
LTDA-EPP.
c) Ao tempo que submete as razões de decidir acima expostas, à apreciação da Autoridade Administrativa
Superior, a quem cabe a decisão final, nos termos da Lei.
d) É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca do julgamento final,
apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo,
fornecendo subsídios à Autoridade Administrava Superior, a quem cabe a análise e posterior decisão.

Mortugaba 07 de julho de 2022.
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PARECER ADMINISTRATIVO

Ref.
Pregão Eletrônico n.º 017/2022
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (Gasolina, óleo Diesel
Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol) com maior percentual de desconto médio mensal divulgado pela
ANP (Agência Nacional de Petróleo), praticados para as cidades mais próximas do Município de
Mortugaba, conforme especificações mínimas estabelecidas pelo termo de referência.

Recorrente: POSTO PONTAL SUL LTDA.

ASSUNTO: Reexame necessário. encaminhamento das razões de
recurso e resposta do Pregoeiro. Fundamento, art. 109, §4º da Lei
n.º 8.666/93.

1. Das Considerações Iniciais.
Chegam à apreciação do chefe do poder executivo, razões de recurso impetradas em razão da
decisão que declarou como vencedores do processo licitatório epigrafado os licitantes: POSTO
ROCHA LTDA E POSTO MINAS BAHIA – IRMÃOS PINHEIRO DA CRUZ LTDA-EPP. Em suas
razões aponta o recorrente pela necessidade de inabilitação das empresas por apresentarem
propostas consideradas em suas palavras inexeqüíveis.
Em manifestação o pregoeiro juntamente com sua equipe de apóio, fez manifestação com
contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado ao processo, fornecendo
subsídios à Autoridade Administrava Superior para a tomada de decisão final na forma da Lei.
2. Da Fundamentação da decisão.
Verificada as disposições dos autos, é importante ressaltar que a há jurisprudência firme do TCU
sobre a impossibilidadede o pregoeiro realizar juízo acerca da exequibilidade da proposta sem
aconvocação do licitante para se manifestar a respeito, em sede de cognição súmária, conforme
pretendido no pleito.
Ainda que este não fosse o caso na análise do pregoeiro restou claro que a sistemática que o
recorrente levou em consideração para concluir pela inexequibilidade da proposta, não possui
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fundamento nos autos, senão
vejamos:
Como já evidenciado, o critério de julgamento é o maior desconto percentual em
relação ao valor disponibilizado pela ANP EM DETERMINADO PERÍODO, ou seja,
noperíodo do abastecimento.
O que se pode concluir é que, havendo variação positiva dos preços (aumento do
preço), o preço médio da ANP irá aumentar e conseqüentemente o percentual de
desconto declarado vencedor será aplicado tendo como base em um preço de
referência maior, ou menor, conforme o caso.
Assim, a sistemática da utilização de preços fixos trazidos nas razões de recurso não
se aplica. Como restou evidenciado no instrumento convocatório, os valores
referenciais informados foram disponibilizados no documento para atender à
exigência legal e para obtenção de um valor global estimado e não para apurar
o preço final de aquisição e conseqüentemente sua exequibilidade.

Nesses termos, por qualquer ângulo que se analise, as razões de recuso devem ser CONHECIDAS,
por terem sido manifestadas no prazo legal. Contudo, não há lastro para seu deferimento.

DA CONCLUSÃO.

Pelas razões expostas, e com lastro na análise inicial feita pelo pregoeiro, ratifico o
INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa POSTO PONTAL SUL LTDA, vez que os
argumentos trazidos pela RECORRENTE se mostraram insuficientes para comprovar a necessidade
de desclassificação das Empresas POSTO ROCHA LTDA e POSTO MINAS BAHIA – IRMÃOS
PINHEIRO DA CRUZ LTDA-EPP.

Mortugaba, 08 de julho de 2022.
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