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Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro, CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
Dom Macedo Costa - Bahia

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0459/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - SRP
REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA, com endereço na
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES N° 135-13, BAIRRO SÃO BENEDITO, inscrita no
CNPJ: 26.191.736/0001-88

DECISÃO
I. RELATÓRIO
A empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA apresentou pedido de
realinhamento de preço de itens do PE 006-2020-SRP.
Sustenta no pedido que faz jus ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato a ser formulado nos
autos do processo administrativo N° 0251-2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020/SRP, tendo
em vista a impossibilidade de manutenção do preço da proposta por motivo alheio a sua vontade.
Alternativamente, requer que caso não haja o reconhecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato requer, sucessivamente, que a administração realize a desistência da contratação da
licitante sem aplicação de quaisquer multas ou penalidades, tendo em vista a situação excepcional
deflagrada nesta petição.
Após a análise do processo pela Assessoria Jurídica, a Advogada Consultora pontuou os seguintes
problemas impeditivos da concessão:
a) o requerimento da empresa não especificou quais itens deseja reequilíbrio e nem
quantificou os valores requeridos;
b) NF 000.289.745 de 29/04/2020 trata de arroz parboilizado quando o registrado é arroz
branco, tipo 1;
c) as NFs 000.180.025 de 02/03/2020 e 000.135.763 de 17/04/2020 não especificam o tipo de
feijão. O registrado pela empresa é a carioquinha;
d) falta NF para o item 02 (açúcar);
e) falta NF custo atual para o item 04 (arroz branco, tipo 01);
f) falta NF custo atual para o item 08 (biscoito cream cracker);
g) falta NF custo anterior para o item 18 (carne charqueada);
h) falta NFs para o item 31 (filé de frango congelado);
i) falta NFs para o item 33 (frango, coxa e sobrecoxa);
j) falta NFs para o item 51 (mistura para bolo sabor baunilha);
k) falta NFs para o item 53 ( mistura de bolo sabor coco);
l) falta NF de custo anterior para o item 55 (óleo de soja);
m) falta Nfs para o item 72 (alho);
n) falta NF custo anterior para o item 75 (cenoura);
o) falta NFs para o item 77 (pimentão);
p) faltam demais documentos exigidos na habilitação da empresa;
q) faltava a dotação orçamentária;
Foi solicitado informações à empresa requerente e a apresentação documentos faltantes, tendo
sido apenas cumprido parcialmente a solicitação.
A empresa especificou os itens e valores que pretende obter no pedido, a saber:
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ITEM

DESCRIÇAO

02

AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de cana-deaçúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno,
contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ARROZ branco, tipo 1. Embalagem contendo 1
kg, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO, tipo cream cracker. Embalagem dupla
contendo 400 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
CARNE,
bovina,
charqueada,
dianteiro.
Embalagem a vácuo de 5 kilos, contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
FEIJÃO carioquinha, tipo 1. Embalagem com 01
kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
FILÉ DE FRANGO CONGELADO, de primeira
qualidade, proveniente de meio peito, sem osso,
pele, cartilagem e gorduras laterais, peso unitário
variando de 120g a 180g. Entregue em transporte
apropriado que mantenha a cadeia de frio.
Embalagem saco plástico transparente lacrado de
1kg, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portaria do Ministério
da Agricultura DIPOA nº 304 de 22/04/96 nº 145
22/04/98 da Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99 da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
/5504 e Resolução RDC nº 13 de 02/01/2001.
FRANGO, coxa e sobrecoxa, com osso, de
primeira qualidade, congelado. Embalagem de 1
kg, de polietileno, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e
Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
MISTURA P/ BOLO sabor baunilha. Embalagem
c/ 450 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
MISTURA P/ BOLO sabor chocolate. Embalagem
c/ 450 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
MISTURA P/ BOLO sabor coco. Embalagem c/
450 g, com dados de identificação do produto,
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VALOR
REGISTRADO

VALOR PEDIDO

R$ 2,15

R$ 2,69

R$ 2,95

R$ 3,29

R$ 1,10

R$ 3,39

R$ 24.00

R$ 30,65

R$ 4,50

8.29

R$ 12,50

R$ 13,99

R$ 7,49

R$ 7,99

R$ 2,65

R$ 3,45

R$ 2,75

R$ 3,45

R$ 2,83

R$ 3,45
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marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ÓLEO DE SOJA vegetal puro, refinado, rico em
vitamina E, embalagem, contendo 900 ml, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS
ALHO,
1ª
qualidade,
grau
médio
de
amadurecimento, sem batidas, tamanho grande,
embaladas em sacos de polietileno
CENOURA, 1ª qualidade, 1ª qualidade, tamanho
médio, nova, uniforme, intacta, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, sem
rupturas, ou defeitos, limpa e sem terra.
PIMENTÃO, 1ª qualidade, tamanho médio, nova,
uniforme, intacta, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, sem
rupturas, ou defeitos, limpa e sem terra

R$ 4,10

R$ 5,36

R$ 21,00

R$ 29,99

R$ 3,25

R$ 4,09

R$ 2,99

R$ 3,99

Através do Setor de Compras, a Prefeitura obteve cotações através do Banco de Preços, bem como
junto a empresas do ramo com sede no Município.
Além de realizar cotação com o uso do aplicativo Preço Certo, do Governo do Estado da Bahia.
Foi elaborado um Mapa Comparativo que consta dos presentes autos.
II. FUNDAMENTOS
O Decreto n° 015, de 17 de fevereiro de 2014 é a legislação que regulamenta o sistema de registro
de preços previsto no art.15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do município de
Dom Macedo Costa.
Cumpre registrar que os preços solicitados para reequilíbrio pelo Requerente são superiores aos
preços dos demais participantes, bem como aos preços obtidos em cotação pela prefeitura, veja-se:
ITEM

DESCRIÇAO

02

AÇÚCAR,
cristalizado,
sacarose de canade-açúcar, na cor
branca. Embalagem
em
polietileno,
contendo dados de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
ARROZ branco, tipo
1.
Embalagem
contendo 1 kg, com

04

LKB

PREÇOS
DA HORA

BANCO
DE
PREÇOS

R$ 2,23

NÃO
COTOU

R$ 2,50

2,81

R$ 3,32

R$ 3,52

R$ 2,89

4,11

PARTICIPANTES

VALOR
REGISTRADO

VALOR
PEDIDO

VANDIQUE

R$ 2,15

R$ 2,69

R$ 2,95

R$ 3,29
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08

18

26

31

dados
de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade,
peso
liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
BISCOITO,
tipo
cream
cracker.
Embalagem
dupla
contendo 400 g,
com
dados
de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade,
peso
liquido e de acordo
com as Normas e
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
CARNE,
bovina,
charqueada,
dianteiro.
Embalagem a vácuo
de 5 kilos, contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, marcas e
carimbos oficiais, de
acordo
com
as
Portarias
do
Ministério
da
Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98,
da Resolução da
ANVISA n.105 de
19/05/99
e
Resolução RDC n.
13 de 02/01/2001.
FEIJÃO carioquinha,
tipo 1. Embalagem
com 01 kg, com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade,
peso
liquido, de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
FILÉ DE FRANGO
CONGELADO,
de
primeira qualidade,
proveniente de meio
peito, sem osso,
pele, cartilagem e
gorduras
laterais,
peso
unitário
variando de 120g a
180g. Entregue em
transporte
apropriado
que
mantenha a cadeia

R$ 1,10

R$ 3,39

R$ 3,17

R$ 4,48

2,99

4,62

R$ 24.00

R$ 30,65

R$ 25,35

R$ 24.00

R$28,95

33,69

4,50

8,29

4,65

5,65

7,49

8,79

12,50

13,99

13,86

12,90

10,99

14,10
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33

51

52

de frio. Embalagem
saco
plástico
transparente lacrado
de 1kg, contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, marcas e
carimbos oficiais, de
acordo
com
as
Portaria
do
Ministério
da
Agricultura DIPOA
nº 304 de 22/04/96
nº 145 22/04/98 da
Resolução
da
ANVISA nº 105 de
19/05/99 da Lei
Municipal
/
Vigilância Sanitária
/5504 e Resolução
RDC nº 13 de
02/01/2001.
FRANGO, coxa e
sobrecoxa,
com
osso, de primeira
qualidade,
congelado.
Embalagem de 1 kg,
de
polietileno,
contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, marcas e
carimbos oficiais, de
acordo
com
as
Portarias
do
Ministério
da
Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98,
da Resolução da
ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei
Municipal
/
Vigilância Sanitária
n.5504/99
e
Resolução RDC n.
13 de 02/01/2001.
MISTURA P/ BOLO
sabor
baunilha.
Embalagem c/ 450
g, com dados de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade e peso
liquido, de acordo
com as Normas e/ou
resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
MISTURA P/ BOLO
sabor
chocolate.
Embalagem c/ 450
g, com dados de
identificação
do
produto, marca do

7,49

7,99

R$ 7,90

R$ 7,56

R$ 6,59

10,48

2,65

3,45

2,87

3,68

2,99

4,88

2,75

3,45

2,98

2,87

2,99

4,03
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53

55

72

75

77

fabricante, prazo de
validade e peso
liquido, de acordo
com as Normas e/ou
resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
MISTURA P/ BOLO
sabor
coco.
Embalagem c/ 450
g, com dados de
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade e peso
liquido, de acordo
com as Normas e/ou
resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
ÓLEO DE SOJA
vegetal puro,
refinado, rico em
vitamina E,
embalagem,
contendo 900 ml,
com identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade e peso
líquido, e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS
ALHO, 1ª qualidade,
grau
médio
de
amadurecimento,
sem
batidas,
tamanho
grande,
embaladas
em
sacos de polietileno
CENOURA,
1ª
qualidade,
1ª
qualidade, tamanho
médio,
nova,
uniforme,
intacta,
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas para o
consumo,
sem
rupturas,
ou
defeitos, limpa e
sem terra.
PIMENTÃO,
1ª
qualidade, tamanho
médio,
nova,
uniforme,
intacta,
apresentando grau
de maturação tal
que lhe permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em

2,83

3,45

4,34

2,87

2,99

3,86

4,10

5,36

4,60

4,80

3,50

4,86

R$ 21,00

29,99

21,29

NÃO
COTOU

29,90

32,24

3,25

4,09

3,85

NÃO
COTOU

2,49

4,41

2,99

3,99

3,85

NÃO
COTOU

3,29

6,35
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condições
adequadas para o
consumo,
sem
rupturas,
ou
defeitos, limpa e
sem terra

Nos Art. 16 e seguintes o Decreto trata das hipóteses de revisão dos preços registrados, dispondo:
CAPÍTULO VII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea d, do inciso II, do caput, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
§ 1º. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
§ 2º. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
Após consulta de preços de mercado a média obtida revelou-se inferior ao pleiteado.
Com base no Art.18, inciso II do Decreto Municipal nº 015/2014, considerada a variação de preços
demonstrada pela pesquisa realizada, DETERMINA-SE o cancelamento do Registro dos Preços da
empresa requerente e a liberação desta empresa do compromisso assumido com a Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa-Ba para o quantitativo registrado na ata, sem lhes causar
nenhuma penalidade.
Em tempo, determina-se seja convocado os demais colocados para negociação do preço, a um que
esteja nos patamares possíveis pela Administração, devendo a cada oportunidade a verificação dos
preços de mercado.
Dom Macedo Costa, 25 de junho de 2020
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EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
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