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DECRETOS

 
 

 

DECRETO N°. 0164/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

DECRETA FERIADO MUNICIPAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA REAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Lagoa 

Real. 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º - Decreta Feriado Municipal no dia 01 de outubro do corrente ano, em decorrência dos Festejos 

Religiosos em honra a SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS, co-Padroeira do município 

de Lagoa Real. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA REAL, em 24 de setembro de 2021. 

 

 

 

PEDRO CARDOSO CASTRO 

Prefeito Municipal 

 

 

Edição disponível em: https://diariooficial.brasilpublicacoes.com.br/ba/lagoareal/prefeitura
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AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N º. 023/2021 

UASG: 983289 

A Pregoeira do Município de Lagoa Real, no uso de suas atribuições legais, comunica aos 

interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2021, cujo objeto é a aquisição de 

contentores e coletores de lixo, baldes e carrinhos para Gari, destinados à manutenção 

da limpeza pública do município de Lagoa Real- Bahia, abertura prevista para o dia 

30/09/2021 às 08h30min, FICA ADIADO para o dia 07/10/2021, às 08h30min, 

motivado em razão de alteração do edital com intuito de obter maior competividade. O 

Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Município 

http://lagoareal.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, 

de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao.lagoareal.ba@gmail.com. Lagoa Real, 

24/09/2021. Suzete Izabel Pereira – Pregoeira. 
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PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  023/2021 

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO 

 

Trata-se de impugnação interposta pela empresa LANZA E VILLANOVA DE LEON 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 35.633.383/0001-10, com sede 

na Rua 910 número 544 - centro - BALNEARIO CAMBORIU - Santa Catarina, querendo 

em apertada síntese, que esta Municipalidade realize alteração do edital, sob diversas 

alegações, a saber:  

 

DO OBJETO DO CERTAME 

 

 A impugnante alega que: 

 

“Muito embora exista diferença entre a indústria e o varejo o custo do bem 

licitado estará ́ condicionado a tão somente duas indústrias, comprometendo a 

ampla participação assim como a ampla concorrência. Uma vez que o custo da 

mercadoria e ́ o que maior relevância tem na proposta ofertada.  

No Brasil e no mundo temos dois processos para fabricação de tais lixeiras: 

injetadas e rotomoldagem.  

Ambos os processos atendem o objetivo a que se propõem sendo que a 

rotomoldagem em alguns aspectos como resistência, menor custo entre outros 

supera o injetado. Qualquer um dos processos imputa ao poder publico produto 

com a mesma qualidade, durabilidade e eficácia.  

Inclusive, acessando o Painel de Preços de Materiais do Ministério do 

Planejamento do Governo Federal, permitiu-se comprovar que a tendência das 

licitações publicas é a de na ̃o restringir a competitividade dos pregões ao se 

definir, em termo de referência, qual o método de fabricação a ser aceito, ou seja 

não há a indicação de método de fabricação definido na quase totalidade das 

descrições básicas e complementares dos processos licitatórios apresentados no 

referido painel de preços.  

Cabe salientar que ambos os processos rotomoldagem e injetável são 

certificados pela norma da ABNT NBR 15911 que e ́ o que regulamenta os 

contentores. Sendo assim os dois processos servem perfeitamente ao fim que se 

destinam.  

Por todos os motivos expostos solicitamos a retificação deste edital, uma vez 

que fere a legislação vigente para licitações”.  
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Inicialmente, cumpre mencionar que a empresa, ora impugnante, não apresentou em 

sua peça irresignatória a qualificação da empresa, fato que dificulta a sua devida 

identificação. Nesse aspecto, caso houve uma análise estritamente formalista, tal 

manifestação seria julgada improcedente. No entanto, com o intuito de verificar se os 

motivos alegados pela impugnante podem realmente ter embasado legal, tal defeito de 

forma foi desconsiderado. 

 

Ao analisar as razões apresentadas pela impugnante, verifica-se que a especificação 

de contentores fabricados somente com injeção de termoplástico podem limitar a 

competitividade do certame, pois, conforme aduzido pela impugnante, existem dois métodos 

de fabricação (rotomoldagem e injetável) e ambos os procedimentos são certificados pela 

norma da ABNT NBR 15911 e atendem aos padrões de qualidade.  Assim, estabelecer como 

requisito métodos de fabricação restringe a possibilidade de fornecedores. 

 

Portanto, verifica-se que existe a necessidade de alteração do edital, principalmente 

porque as alterações requeridas pela Impugnante resulta em possibilidade de participação 

de maior número de licitantes.  

Isto posto, julgo procedente a impugnação apresentada pela empresa LANZA E 

VILLANOVA DE LEON LTDA, pelos motivos acima expostos, informando que o edital será 

alterado para posterior publicação. 

 

 Lagoa Real, 24 de setembro de 2021. 

 

 

 

Suzete Izabel Pereira 

Pregoeira Municipal 
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