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AVISO DE CONVOCAÇÃO DAS LICITANTES PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA 

DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

018/2019. 

 

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, 

vem por meio deste, CONVOCAR as empresas participantes da Licitação do Pregão Presencial 

sob Sistema de Registro de Preços nº 018/2019, que tem como objeto a aquisição parcelada de 

combustíveis tipo, gasolina comum, etanol, diesel S10 e diesel S500, para abastecimento 

da frota de veículos a serviço das secretarias municipais de Assistência Social, 

Administração, Educação, Saúde e Infraestrutura e Serviços Urbanos. Conforme Ata da 

Sessão Pública do referido Pregão, realizada no dia 07 de junho de 2019, logrou-se vencedora da 

rodada de lances verbais dos itens II, III e IV a empresa Auto Posto Satélite Ltda. Contudo, na 

data de 13 de junho de 2019, a referida empresa protocolou nesta Prefeitura pedido de 

desistência dos referidos itens, sob o argumento de que não possui condições de atender a 

demanda do município, tornando assim inviável o fornecimento dos produtos. Encaminhado à 

Procuradoria Jurídica, após análise e emissão de parecer, relata que: “Cuida-se, a princípio de um 

ato doloso da licitante, que conhecendo o edital, conhecendo os produtos e quantidades ora 

licitados, decidindo participar da rodada de lances verbais, se nega a assinar o contrato, sem 

qualquer justificativa plausível para o ato”.  

A conduta da licitante trouxe à municipalidade prejuízos, vez que os produtos ora licitados 

são imprescindíveis para o abastecimento da frota de veículos do Município, incluindo máquinas 

pesadas, utilizadas principalmente na manutenção das estradas vicinais e ônibus escolares. 

Assim, no entender da Procuradoria, não há justificativa plausível da licitante para a não 

assinatura do termo contratual, de modo que a sua conduta no certame aparentemente configura 

uma tentativa de tumultuar o processo licitatório e causar prejuízos ao ente Municipal, ato que não 

pode ser tolerado pela Administração.  

O prefeito municipal decidiu, então, por não acatar o requerimento da empresa Auto Posto 

Satélite Ltda, afastando o quanto alegado e determinou a abertura do processo administrativo 

para apuração dos fatos e eventual penalização, se constatada a ilicitude, assegurando-se à 

empresa o irrestrito direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 78, § único e art. 

109, inciso I, “e”, da Lei Federal n.º 8.666/93, em nome da lisura que deve permear todos os 

processos licitatórios, da Legalidade Administrativa e da Segurança Jurídica, e, seguindo os 

trâmites legais, que se convoque o segundo classificado para assumir os itens de nº II, III e IV nas 

condições de sua própria proposta.                
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              Ante ao exposto e com base no Parecer da Procuradoria Jurídica e Decisão 

Administrativa, CONVOCA-SE a empresa Auto Posto DR Ltda., inscrita no CNPJ nº 

12.098.995/0001-54, segunda colocada da rodada de lances verbais dos itens II, III e IV para 

negociação do preço pela Comissão de Pregão. Dá-se ciência aos demais interessados, que caso 

queiram comparecer a sessão de continuidade da licitação do Pregão Presencial Sob Sistema de 

Registro  Preços nº 018/2019, a ser realizada no dia 17 de junho de 2019 às 08h30min na sede da 

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, situada na Praça Monsenhor Tobias, 321, 

Centro, nesta Cidade. 

 

Riacho de Santana-Bahia, em 14 de junho de 2019. 
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