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Ibicuí

Contratos

Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí
CEP: 45290-000
Telefone: 73 3272-2294
CNPJ: 13.857.701/0001-93

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 239/2022, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022.
Por este instrumento administrativo de rescisão unilateral, a Prefeitura Municipal de
Ibicuí –BA, com endereço à Praça São Pedro nº 100, Centro, nesta cidade, inscrita no
CNPJ sob o n. 13.857.701/0001-93, neste ato representado pelo seu Prefeito municipal,
MARCOS GALVÃO DE ASSIS, com fulcro no art. 79, I, ambos da Lei 8.666/1993,
expõe as seguintes razões:
CONSIDERANDO que em novembro de 2022, o Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia, notificou este Município, por meio da notificação EDITAL Nº 680/2022 – Processo
nº 15314e22 do TCM, requerendo esclarecimentos acerca da denúncia de ausência de
disponibilização do Edital nº 012/2022, vinculado ao processo licitatório, pregão
presencial nº 012/2022, ao particular interessado JONAS DA SILVA OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 48.780.272-X,
inscrito no CPF/MF sob o nº 397.506.498-69, residente e domiciliado à Rua Armando
Santos, nº 200, Jardim Iguatemi, Bragança Paulista/SP, CEP 12.903-800, e-mail
elite.solucoesempresariais@gmail.com.
CONSIDERANDO que eventual ausência de disponibilização de edital pode ter gerado
repercussão na competitividade do certame;
CONSIDERANDO que compete à Administração Pública anular os seus próprios atos,
quando eivados de vícios que comprometam a ordem jurídica em vigor, consoante
Súmula 473 do STF: “A administração Pública pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos (...)”;
CONSIDERANDO que, uma vez verificada a irregularidade apontada, os atos
integrantes e posteriores ao referido processo licitatório deverão ser anulados

CONSIDERANDO, a instauração processo administrativo com a finalidade de apurar se
a referida irregularidade fora efetivamente praticada, na qual entendemos que diante da
evidência de prática de erro formal, a ausência de disponibilização de edital do certame
a qualquer particular interessado enseja na possibilidade de mitigação do princípio da
competitividade e, consequentemente, da eficiência administrativa;
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Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí
CEP: 45290-000
Telefone: 73 3272-2294
CNPJ: 13.857.701/0001-93

RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Rescindir unilateralmente o Contrato administrativo n
239/2022, em nome da empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, CNPJ n° 05.277.208/0001-76, sediada à Av. da França, n° 393, Sala
Pelourinho, HUB Salvador, Comercio, CEP 40010-010, Salvador BA, cujo objeto
Contratação de empresa para licença de serviço online de saúde para laudos de
Eletrocardiograma para atender a demanda do Hospital Maternidade Anita Rodrigues
Leal,.
CLÁUSULA SEGUNDA – Referendado pelo que dispõe a cláusula primeira, revogamse as disposições em contrário, considerando extintas as obrigações assumidas e
convencionadas no contrato originário da licitação pertinente pelo Poder Público
municipal.
Subscreve o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, em
presença das testemunhas abaixo.

Ibicuí - Bahia, 19 de setembro de 2022
__________________________
Prefeitura Municipal de Ibicuí
Marcos Galvão de Assis
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
_________________________________
___
Nome:
RG.:

_________________________________
___
Nome:
RG.:
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Licitações

Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí
CEP: 45290-000
Telefone: 73 3272-2294
CNPJ: 13.857.701/0001-93

AVISO DE CANCELAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que o cancelamento da licitação na
modalidade Pregão Presencial N° 012/2022, objetivando a Contratação de empresa para
licença de serviço online de saúde para laudos de Eletrocardiograma para atender a
demanda do Hospital Maternidade Anita Rodrigues Leal, cuja sessão do dia 04 de agosto
de 2022, às 09:00(nove) horas, como também, de todos os atos integrantes e posteriores
ao referido processo licitatório, por supostas irregularidades apontadas na notificação Proc.
e-TCM n° 15314e22 - PM IBICUI, expedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia, qual seja, de ausência de disponibilização do Edital nº 012/2022 a determinada
empresa interessada.
Ibicuí-BA, 19 de setembro de 2022.

ALFREDO RUY SANTOS COSTA
PREGOEIRO
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Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí
CEP: 45290-000
Telefone: 73 3272-2294
CNPJ: 13.857.701/0001-93

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2022
O Município de Ibicuí/BA comunica a abertura do Pregão Eletrônico n.º 012/2022,
Contratação de empresa para apresentação de show teatral e animação
infantil, aluguel de brinquedos para compor o parque infantil e serviço de
alimentação feita na hora: pipoca, algodão doce e picolé, e a locação de
estrutura para organização da atividade coletiva a ser realizada em alusão
ao Dia das Crianças, 2022, no objetivo de realizar atividade coletiva do
Sistema Único da Assistência Social. Início de Acolhimento das propostas
dia 26/09/2022 às 09:00, Recebimento das Propostas até o dia 06/10/2022
às 08:00 – Abertura das Propostas 06/10/2022 às 08:00. Início da Sessão de
Disputa de Preços 06/10/2022 às 08:15.
O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço www.licitacoese.com.br ou no email pmibicuilicitacoes@hotmail.com. O pregão será realizado em
sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet,
através do site www,licitações-e.com.br mediante inserção e monitoramento de
dados gerados e transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante na página
eletrônica do Banco do Brasil, Licitação Banco do Brasil n.º 969240.Informações
adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail
pmibicuilicitacoes@hotmail.com.
Ibicuí-BA, 23 de setembro de 2022.

ALFREDO RUY SANTOS COSTA
PREGOEIRO
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Portarias

PORTARIA N.º 224/2022, de 13 de setembro de 2022

EMENTA: Instaura Processo Administrativo
para apuração de irregularidades no processo
licitatório nº 012/2022, em virtude de suposta
ausência de disponibilização do edital nº
012/2022 a particular interessado e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUI, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO que em setembro de 2022, o
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, notificou este Município, por meio
da notificação EDITAL Nº 680/2022 – Processo nº 15314e22 do TCM,
requerendo esclarecimentos acerca da denúncia de ausência de
disponibilização do Edital nº 012/2022, vinculado ao processo licitatório, pregão
presencial nº 012/2022, ao particular interessado JONAS DA SILVA OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
48.780.272-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.506.498-69, residente e
domiciliado à Rua Armando Santos, nº 200, Jardim Iguatemi, Bragança
Paulista/SP, CEP 12.903-800, e-mail elite.solucoesempresariais@gmail.com.
CONSIDERANDO que eventual ausência de
disponibilização de edital pode ter gerado repercussão na competitividade do
certame;
CONSIDERANDO que compete à Administração
Pública anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que
comprometam a ordem jurídica em vigor, consoante Súmula 473 do STF: “A
administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos (...)”;
CONSIDERANDO que, uma vez verificada a
irregularidade apontada, os atos integrantes e posteriores ao referido processo
licitatório deverão ser anulados

RESOLVE:
Art. 1o – Instaurar Processo Administrativo para
apurar suposta irregularidade no processo licitatório, pregão presencial nº
012/2022, consubstanciada na ausência de disponibilização do edital nº
012/2022 a possível concorrente.
Praça São Pedro, nº 100, Centro. CEP: 45290-000
Tel.: 73 3272-2308 Email: gabinete@ibicui.ba.gov.br
CNPJ: 13.857.701/0001-93
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Art. 2o – Determinar manifestação do Setor de
Licitações e Contratos acerca da suposta irregularidade apontada e
encaminhamento de cópia integral do processo licitatório, pregão presencial nº
012/2022.
Art. 3o – Esta Portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, Estado da Bahia, em 13
de Setembro de 2022.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
Prefeito Municipal
Declaro, para os devidos fins que o presente
decreto foi publicado no mural da Prefeitura
Municipal.
Ibicuí – Bahia, em 13 de Setembro de 2022.
____________________________________
Keylla Reis Galvão Pinto
Secretária Executiva de Gabinete

Praça São Pedro, nº 100, Centro. CEP: 45290-000
Tel.: 73 3272-2308 Email: gabinete@ibicui.ba.gov.br
CNPJ: 13.857.701/0001-93
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