
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2200 

JULGAMENTO DE RECURSO HIERÁRQUICO 
 
Processo administrativo n.º 257/17 
Licitação: Pregão Presencial de n.º 027/2017 - Tipo: MENOR PREÇO 
Objeto da licitação: Prestação de serviços na locação de veículos automotivos a serem utilizados por 
diversas secretarias deste município de Baianópolis. 
RECORRENTES: 02 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA – EPP; 
FPS TRANSPORTES LTDA - EPP. 
RECORRIDO: Pregoeiro Municipal 
 
O Pregoeiro Municipal e equipe de apoio, reunidos em 18/07/2017 passam a promover a análise de forma 
e de mérito do RECURSO de natureza hierárquica interposto pelos RECORRENTES acima identificados, 
contra a solicitação da empresa MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI-ME 
de suas inabilitações no Pregão Presencial de n.º 027/17, na forma a seguir e articuladamente consignada. 
 
I. DA TEMPESTIVIDADE – DA REPRESENTAÇÃO LEGAL – DO EFEITO SUSPENSIVO 

 
1. A solicitação recorrida foi formalizada mediante registro em ata, nos autos do processo de n.º 
027/2017, em 28/06/2017, na presença dos licitantes, todos devidamente cientificados e intimados na 
oportunidade. 
 
2. Considerando que os prazos começam a contar, nos termos do art. 110 da Lei n.º 8.666/93, no dia 
posterior ao da intimação – desde que haja expediente no órgão – e que, da mesma forma, só se findam 
em dia de funcionamento (parágrafo único do art. 110 da Lei 8.666/93), o presente recurso iniciou sua 
contagem em 28/06/2017, quarta feira, chegou ao quinto dia útil em 05/07/2017 e suas contrarrazões 
iniciou contagem em 06/07/2017 e findou no dia útil em 13/07/2017. 
 
3. Considerando que o registro de Protocolo aponta o recebimento dos recursos tempestivamente, 
informada a empresa MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI-ME, no prazo 
para sua contrarrazões, entretanto não houve manifestação da mesma em continuar com suas 
argumentações extinguindo-se os prazos de direito. 
 
4. As peças recursais vieram firmadas pelo Sr. Rodrigo Pereira Dias, representante legal da EMPRESA 
RECORRENTE - 02 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA – ME e 
Deiginaldo Silva da Câmara representante legal da EMPRESA RECORRENTE – FPS TRANSPORTES 
LTDA - EPP. 
 
 
II. DO HISTÓRICO RESUMIDO 

 
1. Em 28/06/2017, conforme ata juntada às fls. dos autos do processo 257/2017, foi realizada a sessão de 
recebimento e abertura dos envelopes de PROPOSTA FINANCEIRA e de HABILITAÇÃO das empresas 
interessadas em participar do Pregão Presencial de n.º 027/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços na locação de veículos automotivos a serem utilizados por diversas 
secretarias deste município de Baianópolis. 
1.1 O objeto da competição era dividido em dois lotes, compreendendo os seguintes itens, a saber: 
LOTE 01  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 
 

VEÍCULO LEVE: locação de veículo tipo passeio, em bom estado de 
conservação, 02 a 05 portas, capacidade para 05 passageiros, motor 1.0 a 1.4, 
flex, com ar condicionado, potência mínima 70 Hp. (VALOR MENSAL), período 
de 06 meses. UNID 10 

02 VEÍCULO LEVE: locação de veículo tipo passeio, em bom estado de UNID 06 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
CARTA CONVITE Nº 08/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS - Estado da Bahia, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o resultado da Licitação Carta Convite nº 08/2017. Empresa vencedora: STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.408.031/0001-50, vencedora no certame com a pro-
posta de preços importando no montante de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) – Técio de Andrade Bezerra – Presidente CPL.

Jandira Soares da Silva Xavier
Prefeita Municipal
17 de Abril de 2017

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 08/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e, considerando o cumprimento da 
legislação vigente pertinente a compras e contratos públicos, RATIFICA E HOMOLOGAM os atos praticados através da Comissão 
Permanente de Licitação, referente ao Julgamento do Processo de Licitação na modalidade Carta Convite nº 08/2017, de 12 de Abril 
de 2017. Jandira Soares da Silva Xavier - Prefeita Municipal – Baianópolis – BA.

Jandira Soares da Silva Xavier
Prefeita Municipal
17 de Abril de 2017

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2017 de 14/04/2017
Carta Convite nº 08/2017

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e realização de processo Seletivo Simplificado – PSS com o 
intuito de selecionar profissionais a atuarem exclusivamente para atender a necessidade temporária da Prefeitura Municipal de Baia-
nópolis – Bahia. Contratada: STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELLI - EPP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 09.408.031/0001-50, vencedora no certame com a proposta de preços importando no montante de R$ 52.000,00 
(cinquenta e dois mil reais).  

Jandira Soares da Silva Xavier
Prefeita Municipal
17 de Abril de 2017


