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Diário Oficial Do Município De Extremoz 
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ANO V – Nº 1025 – EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2015  
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

PODER EXECUTIVO 
 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz/RN CEP - 59575-000 
CNPJ 08.204.497/0001-71 Telefone: (84) 3279 2992  

E-mail: pmelicitacao@hotmail.com 
 
REF: RECURSO ADMINISTRATIVO 
IMPETRANTE: EDNALDO LOPES GONÇALVES 
IMPETRADO: PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO 
LICITAÇÃO Nº 001/2015 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETIVO: GENEROS ALIMENTÍCIOS 
 
Senhor Prefeito, 
 
 Trata de recurso administrativo impetrado pela empresa Ednaldo Lopes Gonçalves contra ato do pregoeiro oficial do 
Município, relativamente a apuração do Pregão Presencial em Registro de Preços sob nº 001/2015, cujo objetivo seria a aquisição de gêneros 
alimentícios para o Município, o qual foi recebido por tempestivo e passamos a examinar e julgar a sua procedência, com arrimo no que se 
depreende da norma legal acerca do mister. 
 
Breve Síntese dos Fatos: 
 
 A princípio a impetrante em tendo adquirido o Edital praticamente um dia antes da abertura das propostas, mesmo 
considerando que o Município publicou a referida peça editalícia dentro dos prazos regulamentares, nos termos determinados pela norma em 
vigor, certamente que não teria como questionar os termos do referido documento convocatório, após a apuração dos fatos, ou seja, escasseia 
ao concorrente se insurgir contra os ditames dos termos preconizados no Edital, em face do ter simplesmente perdido os prazos fixados com 
essa finalidade especifica. 

 De antemão, há de se considerar que o pleito licitatório em comento, não se trata de um evento licitatório habitual, ou 
seja, que envolva a contratação de obras e serviços de engenharia ou de aquisição e/ou alienação de bens e materiais.  

A rigor, refere-se o pleito licitatório em discussão a aquisição de gêneros alimentícios com suporte em recursos do próprio 
Município de órgãos federais, mormente em que são colacionadas exigências de parte dos órgãos concedentes dos recursos relativamente a 
programas institucionais, os quais, caso não sejam observados pelos entes licitantes, executores de tais programas, fatalmente haverão estes 
de arcar com ônus de justificativas que muitas vezes não encontram ressonância devida, conduzindo a fixação de sanções de toda ordem.  
 É claro que não se deve olvidar a priori o direito constitucional da impetrante em questionar procedimentos da espécie, 
comum a cada empresa ou cidadão.  
 De outro bordo, considere-se, também, que vários concorrente participaram da lide e conseguiram cumprir os cancelos 
estabelecidos no Edital os quais, diga-se de passagem, não foram simplesmente fixados ao bel prazer da Comissão que auxiliou o Pregoeiro, 
mas, e sobretudo, posto que se fez cumprir as determinações que emanam de vários órgãos os quais demonstram interesse em que ações 
dessa espécie sejam devidamente respaldadas por registros específicos e necessários ao bom e fiel cumprimento dos procedimentos da 
espécie.  
 A isonomia e a simetria são a base de todas as ações de direito, devidamente insculpidos na Carta Federal e plenamente 
cumprido por parte dos Tribunais Superiores, quando chamados a intervir em demandas que cuidam do tratamento dos diferentes de forma 
igualitária, ou seja, quando a isonomia e a simetria não sejam simplesmente observados. 
 De outra banda, dizer que haveria um prejuízo ao Município equivalente a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), 
certamente que, numa análise perfunctória da proposta apresentada pela impetrante, denota-se a existência de preços totalmente inexeqüíveis, 
a exemplo da carne e derivados, quando os seus preços encontram-se infinitamente aquém dos praticados no mercado, ou seja, no mercado 
atacadista, conforme o cotejo efetuado entre a sua planilha e os preços coletados pela área competente da Prefeitura. 
 Nesse caso, prejuízo bem maior para o Município, seria receber produtos de qualidade inferior ao licitado, ou em 
quantidade inferior de peso, ou de pedidos de reajustes de preços extemporâneos o que, nos dias atuais, é muito comum ocorrer em 
procedimentos da espécie. 
 Todavia, considerando em parte as alegações da promovente, resolveu o Pregoeiro, em comum acordo com os seus 
auxiliares, em proceder diligencias junto aos fornecedores atacadistas, como forma de apurar a realidade dos fatos, especialmente naqueles 
itens cotados cuja diferença de preços é acentuada. 
 Em face de tudo o que foi exposto e cotejando as alegações da concorrente com as exigências do Edital, isso no que se 
refere à fase de habilitação, inclusive tomando por parte a postura dos demais concorrentes diante do processo, o pregoeiro recebe o recurso 
por tempestivo para, no mérito, negar-lhe provimento. 
 Em face do requerido pela impetrante, remetam-se os autos a elevada apreciação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para 
decisão terminativa, ao tempo em que se junta o resultado da pesquisa (diligencias) procedida diretamente pelo Pregoeiro e seus auxiliares, 
junto ao mercado atacadista, quando se denota real descompasso entre os valores orçados pelo Setor de Compras e o que são praticados no 
mercado, em desfavor da edilidade, fato que nos preocupa. 
 Quanto à representação ao Eg. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, tal atribuição é de competência 
dos impetrantes. 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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Extremoz-RN, 29 de janeiro de 2015. 

 
 

HELTON LUIZ DA SILVA DIAS 
PREGOEIRO OFICIAL 

   
Sara Maria Lima de Souza 

 
  

Erivanaldo Vicente da Silva 
 

Daladiana Oliveira Figueiredo Marinho 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz/RN CEP - 59575-000 
CNPJ 08.204.497/0001-71  Telefone: (84) 3279-4910  

 
REF: RECURSO ADMINISTRATIVO 
IMPETRANTE: EDNALDO LOPES GONÇALVES 
IMPETRADO: PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO 
LICITAÇÃO Nº 001/2015 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL EM REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETIVO: GENEROS ALIMENTÍCIOS 

  
 

DECISÃO: 
 
 Preambularmente cabe ressaltar a previsibilidade legal de que qualquer ato da Administração decorrente da aplicação do 
vigente Estatuto das Licitações - Lei n° 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/2012 - que, no momento, regulam os certames da espécie, poderá o 
licitante ou qualquer outra pessoa discordar, por lhe ser prejudicial, ou ao interesse público, mediante representação, que consiste em denúncia 
formal, expressa e assinada pelo interessado, contra atos internos arbitrários ou ilegais, a fim de que cesse a irregularidade denunciada, 
inclusive através de recurso hierárquico, como no caso sob exame, apesar de que o objetivo da impetrante não seria o que diz perseguir, ou 
seja, a existência de clausulas abusivas acostadas à peça editalícia em discussão. 
 Nada mais oportuno, neste momento, para maior clareza do assunto, buscar arrimo na lição do mestre Hely Lopes 
Meirelles, In Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 13ª Ed., p. 156, que assim preleciona: 
 

“No direito público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas 
ambições, seus programas, seus atos não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não 
estiverem alicerçados no direito e na lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna 
respeitável e obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo ato administrativo”. 

  
 Assim, respeitados os princípios legais e as fronteiras da sensatez, da prudência e da razoabilidade, com supedâneo no 
entendimento jurisprudencial de que a Administração deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício ou ilegalidade, e na diretriz dos 
princípios regedores dos procedimentos licitatórios, há de se esclarecer que o recurso administrativo protocolado pela parte impetrante, o qual, 
por enfeixar os mesmos questionamentos contidos na peça acusatória objeto da lide, lhe foi negado o provimento de mérito, fato que 
certamente devera ocorrer com o processo em comento em face das obscuras, sinuosas e duvidosas manifestações da parte. 
 
  Em que pese à dita irresignação da impetrante, há de se considerar que o Pregoeiro Oficial do Município, pelo que se 
depreende de suas informações e em comparando à peça irresignatória, agiu da forma mais correta possível em relação a fase de habilitação, 
até mesmo porque, num primeiro instante, aceitou as propostas de preços com valores totalmente inexeqüíveis, isso em se considerando não 
existir regras para que sejam aferidas tais inexequibilidades, fato que se tornou mais preocupante quando a referida impetrante não teria 
atendido num momento posterior, no caso a habilitação, com o suprimento de documentos necessários a sua continuidade no certame. 
 
  De outra banda, em tendo sido juntado aos autos o resultado das diligencias procedidas diretamente pelo Pregoeiro junto 
ao mercado atacadista, certamente que os valores orçados pela impetrante estariam dentro do que pode se considerar como normais, ou seja, 
não houve preços inexeqüíveis. Em razão do que, ocorreu erro de parte do Setor de Compras ao proceder a coleta de preços que viria arrimar o 
referido procedimento licitatório. 
 
  Isso posto e, em se considerando que o afastamento do impetrante na fase de habilitação que ocorre após a apuração da 
proposta financeira, certamente que haveria de se convocar o segundo colocado, o qual, por sua vez, viria a compor a lide com os seus preços, 
ou seja, teoricamente acima da média do mercado, em função dos valores inadvertidamente colacionados pelo Setor de Compras por ocasião 
da coleta de preços objetivando instruir o presente feito. 
 
  Por tudo o que foi exposto, não resta a esta Superior Administração outra alternativa a não ser referendar a atitude adota 
pelo Pregoeiro Oficial do Município, em relação ao Pregão Presencial com Registro de Preços sob nº 001/2015, negando acolhimento às 
questões colacionadas no recurso administrativo em comento, ao tempo em que, por tudo o que foi expendido, nos conduz a determinar a 
revogação do Pregão Presencial em comento, ao tempo em que também determino que sejam considerados os novos preços colhidos pelo 
Pregoeiro junto ao mercado, bem inferiores aos que foram anteriormente praticados, como forma de se proceder a um novo pleito, com a 
mesma finalidade, dado a premência de tempo indispensável ao atendimento do objeto licitado, como forma de se proceder a um novo pleito, 
com a mesma finalidade.  
  
  É como decido. 
 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
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Extremoz-RN, 02 de fevereiro de 2015. 
 

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO 

Av. Capitão José da Penha SN – Centro – Extremoz – RN – CEP 59.575-000 
CNPJ/MF Nº 08.204.497.0001-71 

Tel. 3279 – 4901/4902 
 
 
PORTARIA N.º 001, de 27 de Janeiro de 2015. 
 
 
  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme Artigo 1º, parágrafo único, do 
Decreto n.º 224, de 23 de outubro de 2014. 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º -O vencimento da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento de Estabelecimento – TLF e demais taxas que tenham 
como fato gerador o exercício do poder de polícia e que sejam lançadas ordinariamente de ofício, referentes ao exercício de 2015, 
obedecerá ao seguinte calendário:  
 

 VENCIMENTO 

TLF - Cota Única 27/02/2015 

 

ISS PROFISSIONAL AUTONOMO 
VENCIMENTOS 

1ª PARCELA 27/02/2015 

2ª PARCELA 30/03/2015 

3ª PARCELA 30/04/2015 

4ª PARCELA 29/05/2014 

 
 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Extremoz – RN, 27Janeiro de 2015. 

 
Valério de França Souza 
Secretário de Tributação 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 
Rua Capitão José da Penha, s/n - CENTRO - Telefone (84)3279-2031 

C.G.C. (M F) 08.204.497/0001-71 
 
PORTARIA Nº 001/2015 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, no uso das competências 
que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Extremoz, promulgada em 03 de abril de 1990, art. 11, I, II e IV e a Lei Complementar 
nº 557, de 30 de dezembro de 2009, art. 27, e 
 
Considerando o ordenamento dos serviços de transporte público; 
 
Considerando o disposto no artigo 2º da Lei 776 de 25 de junho de 2014; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º ESTABELECER nova padronização visual aos Táxis do Município.  
 
Art. 2° O não cumprimento da nova padronização visual acarretará no cancelamento do alvará concedido pela Prefeitura. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As concessões que peticionarem alvará de circulação, a partir da publicação dessa portaria, deverão 
encontrar-se nos padrões estabelecidos no artigo 2º.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Excetuando-se os casos previsto no Art. 2º, parágrafo único, as concessões regularizadas terão 90 dias 
para se adequarem a padronização especificada no Caput do Art. 2º, podendo o prazo ser prorrogado por igual período.  
 
Art. 2º Fica definido que a faixa terá a largura total em 18cm; sendo que a cor azul: 15cm, amarelo: 2cm, entre ambas, cor branca: 1cm.  
O Brasão do Município ficará apenas do lado esquerdo da traseira do carro, medindo 10cm x 9,1cm. O número do TX ficará do lado 
direito da traseira do veículo, medindo 16cm x 3,8cm e nas laterais, acima dos paralamas traseiro de ambos os lados, medindo 18cm x 
4,2 cm. Conforme figura abaixo:   

  
Art. 3º A sistematização e logística de implantação da padronização ficará a cargo da entidade representativa de classe: SINDICATO. 
 
 Parágrafo Único – A entidade terá apenas função organizacional no que concerne a sistematização de implantação da padronização, 
independente do concessionário possuir vínculo para com o sindicato ou cooperativa, devendo pegar AUTORIZAÇÃO para a colocação 
das faixas na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano.   
 
Art. 4º Esta Portaria Entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, em 02 de fevereiro de 2015. 
  

Victor Ciarlini Jaegge 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

 
 

 

 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 

DIRETORA GERALDO DOM: GILMARA DA SILVA COSTA 
 

   

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE 
 Circula as terças, quartas, quintas e sexta, ou em edições especiais 


