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Mirante

Atos Administrativos

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre

PARECER JURÍDICO
RELATÓRIO
Trata-se de solicitação de parecer jurídico a respeito do pedido da
empresa RR COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, CNPJ/MF
nº 13.003.278/0001-64, que requer o reequilíbrio econômico- financeiro inicial dos
contratos firmados com o Município de Mirante Bahia, sob o fundamento de que teria
ocorrido a elevação de preço dos combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S/500 e
S/10) no âmbito nacional, o que teria lhe acarretado o desequilíbrio contratual.
Desse modo, requereu:
Diante do aumento anunciado solicitamos a alteração em nossos
contratos administrativos Nº 254/2021, firmado com essa prefeitura, para o
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, dado a superveniência de eventos
imprevistos de ordem econômica que repercutem o equilíbrio do contrato, nos seguintes
itens:
1) Diesel S/10 de R$ 7,40 (sete reais, quarenta centavos) para R$ 8,30
(sete reais, oitenta e cinco centavos), Percentual aproximado de 12,16%
2) Diesel S/500 de R$ 7,30 (sete reais, trinta centavos) para R$ 8,20
(sete reais, setenta e cinco centavos), Percentual aproximado de 12,32%
É o que breve relatório.
DA ANÁLISE JURÍDICA.
Inicialmente, cumpre ressaltar-se que o presente parecer jurídico
é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na
resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada,
não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá
optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.
Destaca-se que o exame a ser realizado pelo presente possui
extrema relevância e exige uma avaliação acurada da norma e dos fatos apresentados,
pois inclusive os órgãos fiscalizadores do Poder Público possuem especial enfoque na
análise sobre os fundamentos aplicados em alterações contratuais decorrentes de
licitações, com o intuito de coibir a mácula aos princípios constitucionais do caput do
artigo 37 da Carta Magna.
Pois bem. É sabido que a Administração Pública somente pode
realizar obras, serviços, compras e alienações mediante processo de licitação pública,
conforme disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, cujas regras
gerais estão previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Nos arts. 54 a 80 dessa norma, o legislador infraconstitucional
prevê disposições referentes aos temas da formalização, alteração, execução,
inexecução e rescisão dos contratos firmados com a Administração Pública.
Dentre essas normas, existe possibilidade legal para o
realinhamento de preço, consoante se verifica no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº
8.666/93, dentre outras passagens desta norma. Assim, inequívoco é que há expressa
previsão legal para se autorizar o Poder Público a proceder à Recomposição do
equilíbrio contratual, bem como, a revisão do contrato administrativo a partir de
aumentos ou decréscimos de valores para reequilibrar seu preço, diante das hipóteses
listadas nesta norma.
No pedido apresentado pela Contratada, a mesma apresenta que
houve a majoração do valor dos combustíveis que foram contratados por esta
Prefeitura perante a mesma, de modo que no atual compasso referidos preços
revelam-se em onerosidade excessiva à mesma, desequilibrando o contexto
inicialmente firmado pelos contratos administrativos firmados.
No que tange o realinhamento econômico-financeiro nas licitações,
Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra “Curso de Direito Administrativo”,
Editora Malheiros, p. 347 assim assevera:
“... o equilibro econômico financeiro é a relação de
igualdade formada, de um lado, pelas obrigações
assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de
outro lado, pela compensação econômica que lhe
corresponderá”.

A revisão, nada mais é que o próprio reequilíbrio econômicofinanceiro, baseado na Teoria da Imprevisão, que exige, para a sua ocorrência, a
comprovação real da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.
O realinhamento de preços é instituto que possui a finalidade de
reequilibrar a equação econômico-financeira desde que a alteração tenha sido
provocada por álea extraordinária superveniente ao originalmente contratado,
conforme previsto no artigo 65, inciso II da alínea “d”, da Lei nº 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos: (...)
II - por acordo das partes: (...)
d) para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém
de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em
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caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
Entretanto, para se ter o direito à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro devem estar presente os seguintes pressupostos:
a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento
posterior à apresentação da proposta, ou, quando se trata de Registro de Preço, da
assinatura da Ata; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos
encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.
No presente caso, a Contratada demonstrou documentalmente a
elevação dos preços de aquisição de combustível pela mesma em momento posterior à
contratação inicial, pelo que aparentemente satisfaz os requisitos legais para se obter
o pleito, o qual se encontra dentro do permissivo legal na margem de modificação de
seus preços, eis que ensejarão o aditamento de valores no percentual de 12,16 % para
o óleo diesel S/10, 12,32 % para o óleo diesel S/500.
Merece ainda destaque o fato de que esta hipótese é previstas nos
instrumento contratual vigente (“CLÁUSULA IX – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO”).
Outrossim, sabe-se que o valor médio de mercado dos combustíveis
passa por reajustes decorrentes do mercado, de forma constante, corroborando ao
requerido pela referida empresa.
DA CONCLUSÃO.
Diante do exposto, considerando a documentação acostada aos
autos, esta Assessoria Jurídica opina pelo deferimento do requerimento efetuado pela
Empresa RR COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME,
CNPJ/MF nº 13.003.278/0001-64, para que seja realizado o realinhamento de preços
do contrato administrativo Nº 254/2021, solicitado pela Contratada.
É o parecer, salvo melhor juízo.
Mirante/BA, 15 de maio de 2022.
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Fone/Pabx:(77)3468-1029

Decreto n° 1.921 de 15 de junho de 2022.

Exonera a Conselheiro Tutelar Uilia
Silva Souza e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Mirante, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
D E C R E T A:
Art. 1°. Fica exonerada a sra. Uilia Silva Souza, do cargo de conselheiro tutelar,
terceiro suplente.
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos para 31/05/2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirante, Estado da Bahia, em 15 de junho de 2022.

Wagner Ramos Lima
Prefeito Municipal
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Dispensas de Licitações

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO

45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 108/2022.
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL
Nº 14.133/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE – BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
16.416.521/0001-64, com sede na Av. Manoel Messias de Lima, 49-B – Bairro Monte
Alegre, na cidade de Mirante-Estado da Bahia, CEP 45.255-000, neste ato representado
pelo seu Presidente da Comissão de Licitações – CPL, Josinaldo Dantas do Monte, nos
termos do art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de
abril de 2021, torna público que tem interesse em realizar a contratação de empresa
especializada no fornecimento de Gás de cozinha, botijão de 13kg para atender as
necessidades das diversas secretarias do município de Mirante-Ba. Considerando o
exposto e a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta do
objeto acima especificado, conforme planilha abaixo, a Prefeitura TORNA PÚBLICO o
interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados pelo
prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa publicação.
A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada para o e-mail:
cplmirante@gmail.com - scomprasmirante@gmail.com, das 8h00min às 17h00min até o
dia 21/06/2022.

Item Quant. Unid.
Especificação
Valor Unit. (R$)
01
300 Unid. Gás de cozinha, botijão de 13kg.

Valor Total

Josinaldo Dantas do Monte
Presidente da Comissão de Licitações

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022.
1. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Gás de cozinha,
botijão de 13kg para atender as necessidades das diversas secretarias do município de
Mirante-Ba.
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2. BASE LEGAL: O Objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, nos termos do
art. 75, inciso III, A, combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de
2021, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da administração pública e dá outras providencias, Lei
Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147 de 2015.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. DA CONTRATADA
3.1.1. Entregar o material no prazo, na forma e no local estabelecido neste Termo;
3.1.2. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes do fornecimento do material, mão de obra, necessário à boa e perfeita entrega
dos produtos. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam
causados à Contratante ou a terceiros;
3.1.3. A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a
ser recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRANTE.
3.1.4. Transportar o material conforme as normas da Legislação pertinente, de preferência
em veículos fechados em perfeitas condições, para garantir a integridade e a quantidade
dos mesmos;
3.1.5. Manter entendimento com a SM objetivando evitar interrupções ou paralisações
durante a entrega dos produtos.
3.1.6. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade, validade e entrega dos produtos;
3.2. DA CONTRATANTE
3.2.1. A Prefeitura Municipal de Mirante não estará obrigada a adquirir os quantitativos
dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os produtos de acordo com a sua
necessidade;
3.2.2. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA
e de seus empregados, prepostos ou subordinados;
3.2.3. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeita-los, mediante justificativa;
3.2.4. Efetuar o pagamento do material entregue nas condições estabelecidas neste
Termo; 3.2.5. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do
fornecimento do objeto contratado.
4. PRAZO DE ENTREGA: Máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da
Ordem de Compras.
5. PRAZO DE RECEBIMENTO: Provisoriamente: no ato da entrega Definitivamente: em
até 30 (trinta) dias úteis do recebimento provisório, após verificação da quantidade e da
conformidade do bem entregue com as exigências estabelecidas neste termo.
6. LOCAL DE ENTREGA: local a combinar.
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7. HORÁRIO DE ENTREGA: horaria a combinar
8. FORMA DE PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado, em parcela única ou diversas,
dependendo valor total, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada
pelo setor requisitante, mediante comprovação de regularidade com a Fazenda Federal,
Seguridade Social, FGTS, CDNT e o Município de sede, através de Certidões Negativas,
certidões de negativas de órgãos ambientais.

Mirante - BA, 15 de junho de 2022.

Josinaldo Dantas do Monte
Presidente
CPL
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022.
A Comissão Permanente de Licitação de Mirante – Bahia, usando de suas atribuições legais e de
conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores, resolve Adjudicar o Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº.
023/2022. Constitui objeto desta licitação aquisição de Caminhão Pipa para o Município de Mirante-BA
através do Convênio nº 912373/2021, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, através da contratação da MOVEL MOTORES E VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ: 13.265.251/0001-40, com endereço comercial no AV. Presidente Dutra, nº 846,
Bairro Patagônia, Vitoria da Conquista - Bahia , representado neste ato pelo Sr. HELENO OLIVEIRA NETO,
portador da cédula de identidade n°. 63.999.838-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°.016.283.135-87, com
endereço na Rua Siqueira Campos, nº 540, Condomínio Portal das Arvores, APTO. 201, Bairro Recreio,
Vitoria da Conquista- Bahia, pelo valor global de R$ 505.000,00 (Quinhentos e cinco mil reais) referente
os lote 1. para o ano de 2022.

Comissão Permanente de Licitação – 15 de junho de 2022.

Josinaldo Dantas do Monte
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Gildeson Souza Lima
Membro da Comissão

Alex Viera Silva
Membro da Comissão
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022.

O Prefeito Municipal de Mirante, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve Homologar o Processo Licitatório, modalidade Pregão
Eletrônico nº. 023/2022. Constitui objeto desta licitação aquisição de Caminhão Pipa para o Município de
Mirante-BA através do Convênio nº 912373/2021, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, através da contratação da MOVEL MOTORES E VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ: 13.265.251/0001-40, com endereço comercial no AV. Presidente Dutra, nº 846,
Bairro Patagônia, Vitoria da Conquista - Bahia , representado neste ato pelo Sr. HELENO OLIVEIRA NETO,
portador da cédula de identidade n°. 63.999.838-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°.016.283.135-87, com
endereço na Rua Siqueira Campos, nº 540, Condomínio Portal das Arvores, APTO. 201, Bairro Recreio,
Vitoria da Conquista- Bahia, pelo valor global de R$ 505.000,00 (Quinhentos e cinco mil reais) referente
os lote 1. para o ano de 2022.

Mirante-Ba, 15 de junho de 2022.

WAGNER RAMOS LIMA
Prefeito Municipal
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TERMO ADITIVO Nº. 010/2022
Termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro
– Contrato 254/2021 de fornecimento de
combustível, oriundo do Pregão Presencial n°
026/2021.
Pelo Presente, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE (BA), estabelecida à Avenida Manoel
Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º
16.416.521/001-64, neste ato representado pelo Ilm.º Wagner Ramos Lima, Prefeito
Municipal,
doravante
denominado
CONTRATANTE, e a empresa RR COMERCIO VAREJISTA DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME, pessoa Jurídica, Inscrito no CNPJ sob o n°
13.003.278/0001-64, com endereço na Avenida Manoel Messias de Lima, 770. Centro. Mirante –
Bahia, CEP: 45255-000, representado por Ruberval Virgens Santos, Brasileiro, Casado, portador
da cédula de identidade de n°: 3496211 SSP/BA e inscrito no CPF: 403.933.285-72 domiciliado no
Loteamento Jardim Atalaia, 128, Poções – Bahia, já qualificados no Processo de Pregão
Presencial nº. 026/2021, vem por seus representantes legais, ao final assinados, ajustar entre si o
presente Termo Aditivo reequilíbrio econômico-financeiro de acordo com o que prescreve o artigo
65 inc II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam alterados, na forma de reequilíbrio econômico-financeiro, os
valores para aquisição de combustíveis constantes no contrato nº. 254/2021, oriundo do Pregão
Presencial n°. 026/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os preços fixados no presente termo aditivo para fins de reequilíbrio
econômico - financeiro são os seguintes:
1) Diesel S/10 de R$ 7,40 (sete reais, quarenta centavos) para R$ 8,30 (sete reais,
oitenta e cinco centavos), Percentual aproximado de 12,16%
2) Diesel S/500 de R$ 7,30 (sete reais, trinta centavos) para R$ 8,20 (sete reais,
setenta e cinco centavos), Percentual aproximado de 12,32%
CLÁUSULA TERCEIRA –: As partes ratificam as demais disposições do Contrato naquilo que não
colidir com o presente instrumento. E, para constar, lavrou-se o presente Termo Aditivo que, lido e
acho conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
Mirante (BA), 15 de junho de 2022.
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