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EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 023/2022,  

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. 
 

 
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito interno público, 

inscrito no CNPJ/MF nº 14.105.712/0001-80, com sede Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, CEP: 46.130-000 - 

Aracatu-Bahia, aqui representado pela Sra. BRAULINA LIMA SILVA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, 

professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o N.º 

484.222.315-49. 

 

CONTRATADA: JOÃO ROBERTO SILVEIRA LOPES, INSCRITA NO CNPJ: 00.506.205/0001-43, 

estabelecida na Rua Clotilde S. Santos, nº 9, Centro, CEP: 46.130-000, Aracatu – BA. 

 

 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo R$  17.724,00 (dezessete mil 

setecentos e vinte e quatro reais), estipulado na Cláusula Terceira do Contrato original, cujo objeto é 

a aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos para atender a demanda das 

diversas secretarias deste Município, de acordo com os autos do Pregão Eletrônico nº 002/2021, 

vinculado ao Processo Administrativo 002/2021, que independente de transcrição integra o 

instrumento de contrato de nº 023/2022. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de valor 

do contrato original permitido por Lei, conforme os termos do Art. 65, I, “b” da Lei n° 8.666/93.  

 

DATA DE VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura até 30 de junho de 2022. 

 

Data Aditivo: 01/04/2022. 
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EXTRATO DO 01º TERMO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO 

CONTRATO 064/2022 

 

O MUNCÍPIO DE ARACATU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº 14.105.712/0001-80, com sede na Rua Libério Alves Maia, nº 37, Centro, Aracatu/Ba, CEP: 

46.130-000, por intermédio do FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACATU 

– ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

30.404.840/0001-80, com sede à Rua Travessa Clotilde Silveira Santos, 34, Centro, Aracatu-BA, 

CEP: 46130-000, torna pública a celebração do reequilíbrio econômico financeiro ao contrato Nº 

064/2022, com a empresa GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E 

PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 41.511.926/0001-29, com sede a Av Feira de Santana, 

2215 – Ibirapuera CEP: 45.075-300 Vitoria da Conquista - Bahia, neste ato representada pela Sra 

Gleice Kelly Ramos dos Anjos portadora da cédula de identidade nº  1523251158 SSP/BA e do CPF 

052.755.235-64, para fins de reajuste do valor contratual, deferindo a solicitação do equilíbrio 

financeiro, aplicável a partir do dia 26 de abril de 2022. Conforme art. 65, b, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, 

como planilha abaixo: 

 

 

ITEM UF DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR REAJUSTADO COM 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

01 Und 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT, leite de 

vaca UHT integral, de 1ª qualidade, ingrediente: leite 
integral, estabilizantes citrato e/ou fosfato de sódio, 

monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato 

de sódio. Aquecido a 138°C durante 4 segundos pelo 
processo UHT (Ultra High Temperature) e envasado 

assepticamente em embalagem impermeável a 

germes e ao ar. A embalagem deverá conter 
informação nutricional do valor energético por 

porção de 200ml (1 copo) Kcal, carboidratos, 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio 
e cálcio. A embalagem tipo Tetra Pak 

hermeticamente fechadas contendo, os dados de 

identificação, número de lote, data de validade partir 
de 4 meses após da data de entrega, registro no 

Ministério da agricultura /SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção. 

R$ 3,99 R$ 4,52 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 26 de abril de 2022. 

 

 

PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA 

BRAULINA LIMA SILVA 

 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEUSDETE MEIRA LEITE 

 

 

GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI 

CNPJ: 41.511.926/0001-29 

CONTRATADA 
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À 

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 

CNPJ: 07.294.636/0001-32 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Aracatu, por meio do Setor de Licitação, vem responder à impugnação 

interposta pela empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.294.636/0001-

32, situada na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista no município de Salvador – Bahia, 

referente ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico 014/20222 cujo objeto é Escolha da proposta mais 

vantajosa, através de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos e materiais 

hospitalares, destinados à manutenção das Unidades de Saúde e Hospital Municipal Felinto da Silveira 

Maia, deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, com data de abertura dia 23 de meio de 2022 no portal www.compras.gov.br 

 

Antes de adentrarmos na motivação da impugnação, viemos analisar a tempestividade da 

impugnação. 

 

No Decreto 10.024 em seu Artigo 24, relata sobre o processo da impugnação, vejamos: 

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 

prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento da impugnação. 

 

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 

certame. 

 

 No Edital em epígrafe, também traz o processo que deve ser cumprido para a impugnação ser 

aceita, vejamos 

DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

•  Até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, a licitante poderá 

formular consultas por meio do e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br, informando o número deste Pregão. 

• Quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários poderão ser obtidos por 

intermédio do e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 

12:00h. 

• Até 03 (três) dias úteis antes da data estabelecida para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

• A impugnação poderá ser enviada diretamente para o e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br ou 

protocolada neste Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12:00h. 

Edição disponível em: https://diariooficial.brasilpublicacoes.com.br/ba/aracatu/prefeitura
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Caberá o Pregoeiro manifestar-se acerca da impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 

data em que recebê-la, encaminhando-a, em seguida, à autoridade competente da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARACATU para proferir decisão. 

 

 A empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI encaminhou o pedido de impugnação pelo e-mail 

licitacao@aracatu.ba.gov.br na data de 17 de maio de 2022 às 14:51.  

Estando o pedido de impugnação tempestivamente protocolado, adentraremos na motivação do pedido por 

parte da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI. 

 

 A empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI requisita que seja retificado o edital com a 

supressão do item 6.11.3 do Termo de Referência. 

 

 Vejamos o que relata o item 6.11.3: 

 

6.11.3 Quando se fizer necessário, nos termos da Portaria nº 1818/97 do Ministério da Saúde, serão 

exigidos os originais ou cópias autenticadas dos protocolos dos métodos de controle de qualidade e 

Certificados de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) ou Registro da ANVISA. 

 

 Esse item está acostado como Documentação Complementar, a descrição do item, relata que 

“Quando se fizer necessário”, a própria redação do item deixa a entender que não há exigência de 

obrigatoriedade de apresentação, e sim quando se fizer necessário o Pregoeiro poderá requisitar. 

 A preposição “quando” se refere ao tempo, nesse sentido o item relata que a qualquer momento 

durante o processo poderá ser requisitado os documentos descritos no item 6.11.3. 

 Ressaltamos que o Município de Aracatu trabalha de forma transparente, procurando em todos os 

seus processos licitatórios a maior abrangência para que todos possam participar de forma igualitária. 

 Os princípios administrativos são colocados em primeiro lugar em todo o seu processo, 

principalmente o princípio da isonomia e da igualdade. 

 Portanto, acatamos o pedido de impugnação da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI e 

julgamos como IMPROCEDENTE, visto que o item 6.11.3 não obriga a apresentação dos documentos, e 

sim, quando se fizer necessário o Pregoeiro poderá requisitar para tirar qualquer dúvida que venha ocorrer 

durante o processo. 

 

Aracatu – Bahia, 20 de maio de 2022. 

 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu 
Tobias Costa da Silva 
Pregoeiro Municipal 
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