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                                                                                             Salvador, 11 de maio de 2022 
 

                                             U R G E N T Í S S I M O 
Exmo. Senhor 
DR. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO 
DD. Prefeito Municipal de Cruz da Almas 
CRUZ DAS ALMAS / BA 
 
 
Ref : Procedimentos Licitatórios, CONTINUA ocorrendo fatos estranhos nos 
procedimentos. 
 
 
 
Ínclito Prefeito, 
 
 
 
O silêncio de Vossa Senhoria, sem a adoção de nenhuma medida saneadora na área de 
licitação desse município, comprova que os erros crassos ocorridos nas licitações de 
Cruz da Almas não podem ser atribuidas apenas ao Sr. Pregoeiro, Dr. Paulo Marini. 
Sem a conivência da Procuradoria e, principalmente do Prefeito Municipal, as 
irregularidades já apontadas não teriam prosperado (ver anexo). 
 
Como numa “opera bufa” interminável, amanhã as 9:00h, será a abertura da licitação 
para a  concessão de uso de área de domínio público para exploração de camarote 
durante o período de São João de 2022 no Município de Cruz das Almas – Processo 
Administrativo nº 807/2022 – Pregão Eletrônico nº 042/2022. 
 
Numa rápida exegese, identificamos erros/ilegalidades/incorreções de toda a monta. 
Parece que a área de licitações do município ligou o “modulo” automático e não distingue 
licitações que apresente critério de julgamento MELHOR PROPOSTA para MAIOR 
LANCE, não consegue adaptar os instrumentos balizadores da licitação. 
 
 
Erros primários continuam sendo uma constante, como por exemplo :   
 
 
 

1) No item 3.7, impede a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 

no país. Entretanto, prevê no item 11.5 “ Todos os documentos emitidos 
em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 

Juramentados documentos emitidos em língua estrangeira 

deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 

portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado”. 

E continua no item 11.6 “Caso os documentos sejam de procedência 

estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.” 
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2) No item 11.9 menciona ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO que 

simplesmente inexistem. “O Pregoeiro examinará a proposta mais bem 
classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o 

valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 

especificações técnicas do objeto.” (grifamos e destacamos) 

 
 

3) Já no item 11.10, admite ferindo o principio da legalidade e razoabilidade a 
possibilidade do Sr. Pregoeiro valer-se de pareceres de pessoas físicas ou 
jurídicas estranhas a Administração Municipal para balizar/orientar sua decisão!!!   

“O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos 

pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 

Cruz das Almas ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para orientar sua decisão.” 

 

 

4) Faculta a QUALQUER INTERESSADO, a possibilidade de requerer que se 
realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita – ITEM 
11.18; 

 
 

5) Surpreendentemente,  não exige dos licitantes o registro no CREA, para a 
montagem de estrutura de hum mil metros quadrados para o camarote, mas 
exigiu e exige para a licitação de decoração?! 

 
 

6) No item 13.11.1.2 estabelece que os licitantes devem indicar dados bancários 
para fins de pagamento. No caso em questão, a Prefeitura RECEBERÁ por DAM, 
cinco dias após a assinatura do contrato.  

 
 

7) Demonstrando flagrante contradição, no item 3.1, pag. 17, é estabelecido o 
período da concessão por trinta dias, conflitando com o item 2.3, pag. 30, minuta 
de contrato que prevê : “Prazo da concessão: A concessão terá o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável pelo mesmo 

período, por conveniência do Poder Público Municipal 

Concedente, após manifestação de interesse do 

Concessionário.”  (grifamos e destacamos) 

 
 

8) Não bastassem as incorreções supramencionadas, o edital não indica o projeto do 
camarote. Não estabelece qualquer exigência quanto a montagem! Pode ser 
térreo? Estrutura de madeira ou metal? Terá cobertura ?  
Sem essas informações, é impossível uma disputa que leve em conta o princípio 
da isonomia. 
Continuando o rol de absurdos do edital, define-se em inúmeros lugares o 
tamanho do camarote em 1.000 m2 ( 50x20m) na Avenida Getúlio Vargas, área 
diferente da estipulada nas plantas acostadas, que indicam 1.650 m2 (pag. 
36,37). 
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                                                                                                                                                                                     PS : LAER SODAÇLAC VICTOREM 
 

 
Finalmente, Senhor Prefeito, considerando seu silêncio, estamos transmitindo também 
essa correspondência para a Câmara Municipal de Cruz da Almas, Tribunal de Contas 
dos Municípios-TCM BA, e Ministérios Público da Bahia, para a adoção das medidas 
pertinentes. 
 
 
Atenciosamente, 
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                                                                                            Salvador, 06 de maio de 2022 
 

                                             U R G E N T Í S S I M O 
Exmo. Senhor 
DR. EDNALDO JOSÉ RIBEIRO 
DD. Prefeito Municipal de Cruz da Almas 
CRUZ DAS ALMAS / BA 
 
Ref : Serviços de instalação, manutenção e retirada de decoração e ambientação dos 
festejos juninos do Município de Cruz das Almas/BA – Processo Administrativo nº 
676/2022 / Pregão Presencial nº 676/2022.  
 
Ínclito Prefeito, 
 
Face a postura silente do Sr. Pregoeiro Oficial de Cruz das Almas, Dr. Paulo César Marini 
Junior com relação a licitação em epígrafe já  REVOGADA, e não ANULADA, decidimos 
instar respeitosamente Vossa Excelência sobre os “estranhos” procedimentos licitatórios 
realizados nessa prefeitura. 
 
Oportunamente demonstraremos, que nos procedimentos licitatórios realizados 
ocorreram e continuam ocorrendo, erros crassos demonstrando, salvo melhor juízo, um 
“padrão”, levando ao município contratar não pela melhor proposta. 
 
Para uma melhor análise, evitando assertivas levianas, solicitamos a intervenção de 
Vossa Excelência junto a COPEL, no sentido da imediata disponibilização : 
 

I – Filmagem integral da sessão do dia 28/04/2022, Pregão Presencial nº 
676/2022; 
 
II – Da cópia integral  do Processo Administrativo nº 676/2022, fase interna e 
externa, da capa até a incorreta REVOGAÇÃO; 
 
III – Cópia da arte final da decoração dos festejos juninos elaborada pela ATIVA 
COMUNICAÇÃO & PROPAGANDA LTDA, CNPJ nº 03.696.272/0001-66, no 
âmbito do Contrato 303/2021, a partir do dia 28/04/2022; 
 
IV- Cópia integral do Processo Administrativo nº 426/2022, Tomada de Preços 
002/2022, relativa a reforma da Unidade de Pronto Atendimento-UPA em Cruz 
das Almas; 
 
V- Cópia integral do Processo Administrativo nº 775/2021, Pregão Eletrônico nº 
077/2021, relativo a transporte de pacientes com relatório médico para outras 
localidades; 
 
VI – Informar se a Prefeitura está deduzindo o INSS relativo a prestação de 
serviços do Lote I da empresa vencedora WF Empreendimentos e Serviços Eireli, 
Pregão Presencial 008/2022, no valor total de R$ 49.140,00?; 
 
VII – Cópia integral do conturbado Processo Administrativo nº 1001/2021, Tomada 
de Preços nº 001/2021, objeto contratação de empresa especializada em 
engenharia para prestar serviços na CONCLUSÃO de pavimentação de ruas, na 
sede do município de Cruz das Almas, sendo as mesmas em projeto identificadas 
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como Rua A, Rua B, Rua C, Rua D e Rua E, no bairro Minadouro. Contrato de 
Repasse 1041150-27 SICONV 846260/2017 Ministério do Desenvolvimento 
Regional / Prefeitura Municipal de Cruz das Almas/Ba; 
 
VIII - Cópia integral do turvado Processo Administrativo nº 367/2022, Tomada de 

Preços nº 001/2022, objeto Contratação de Empresa Especializada para 

Executar Serviços de pavimentação e drenagem na Rua Condomínio Ipê̂ , 

Travessa Crisogno Fernandes, Rua José Carvalho Rocha; Rua da Gurgalia e da 

Rua Jorge Guerra, localizadas no  bairro da Assembleia, sede de Cruz das Almas; 

 

IX -  Cópia integral do Processo Administrativo nº 049/2021, Concorrência 

001/2021-02, objeto contratação de empresa de engenharia, especializada para 

prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva, ampliação, 

cadastramento georreferenciado, eficientização energética, bem como elaboração 

e execução de projetos de melhoria da rede de iluminação pública e ornamental 

do Município de Cruz das Almas.  

A licitação em tela foi vencida pela INLUX Locações e Serviços Eireli, CNPJ nº 

04.637.565/0001-35, com endereço a Av. Tancredo Neves nº 2227, Ed. Salvador 

Prime, sala 715, Salvador-BA, CEP 41.820-021, Telefone (71) 3271-5128,  após a 

inabilitação de TODOS os concorrentes (ver anexo). 

 

X – Entrega da filmagem da sessão do dia 19/11/2021, conforme dispõe a Lei 
Municipal 2.514/2016 e cópia integral do Processo Administrativo nº 850/2021, 
Pregão Presencial nº 083/2021, cujo objeto foi a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de instalação, manutenção e retirada de 
decoração e ambientação natalina de Cruz da Almas. Vencida pela JD2 
Engenharia e Locações Ltda., CNPJ nº 20.825.277/0001-60, com endereço a Av. 
Tancredo Neves nº 2227, Ed. Salvador Prime, sala 714, Salvador-BA, CEP 
41.820-021, Telefone (71) 3271-5128, após a desistência de TODOS os 
concorrentes (ver ata em anexo). 
Impende ressaltar que a INLUX e JD2 funcionam em salas vizinhas, coincidência? 
Têm o mesmo telefone e o mesmo Responsável Técnico no CREA-BA... 
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Ainda sobre o tema, indagamos o Senhor Pregoeiro Oficial da Prefeitura 

Municipal de Cruz das Almas, Dr. Paulo César Marini Junior se ele já 

figurou ou figura como representante da INLUX Locações e Serviços 

Eireli em algum procedimento licitatório?  

Como de costume, a postura do ilustre pregoeiro é o silencio, entretanto 

a resposta está transcrita a seguir...  
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XI – Compulsando as site da Prefeitura, tomamos conhecimento do 

lançamento da grade oficial do São João de Cruz das Almas 2022, 

https://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/noticia/1104/prefeitura-lanca-grade-

oficial-do-sao-joao-de-cruz-das-almas-2022.  

 

“A alegria vai ficar completa com o novo São João de Cruz, entre 22 e 

26 de junho. O palco principal do Circuito Luiz Gonzaga terá shows de 

Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon, Adelmário Coelho, Solange 

Almeida, Maiara & Maraisa, Tayrone, Simone & Simária, Amado Batista, 

Dorgival Dantas, Alcymar Monteiro, além de outros artistas e bandas 

cruzalmenses....” 

 

Sobre a contratação das atrações acima supramencionadas, 

requeremos cópia dos procedimentos de contratação por inexigibilidade 

dos artistas indicados acima. 

 

 

Senhor Prefeito, é chegada a hora de rever procedimentos, consertar o que 

necessita ser, punir eventuais desvios, enfim implementar como parâmetro 

número um a EFICIÊNCIA na administração de Cruz das Almas. 

 

Finalmente, estamos copiando o Chefe do Poder Legislativo local, Vereador 

Thiago Chagas da Silva Santos que, por sinal adota uma postura elogiável e 

pouco utilizada pela Administração Pública brasileira. Disponibiliza na íntegra, 

os processos licitatórios na internet, fase externa. 

http://transparencia.sudoesteinformatica.com.br/webrun/form.jsp?sys=TRP&dat

aConnection=CM_Cruz_das_Almas&action=openform&formID=9703&align=0&

mode=-1&goto=-1&filter=&scrolling=no  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

 

https://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/noticia/1104/prefeitura-lanca-grade-oficial-do-sao-joao-de-cruz-das-almas-2022
https://www.cruzdasalmas.ba.gov.br/noticia/1104/prefeitura-lanca-grade-oficial-do-sao-joao-de-cruz-das-almas-2022
http://transparencia.sudoesteinformatica.com.br/webrun/form.jsp?sys=TRP&dataConnection=CM_Cruz_das_Almas&action=openform&formID=9703&align=0&mode=-1&goto=-1&filter=&scrolling=no
http://transparencia.sudoesteinformatica.com.br/webrun/form.jsp?sys=TRP&dataConnection=CM_Cruz_das_Almas&action=openform&formID=9703&align=0&mode=-1&goto=-1&filter=&scrolling=no
http://transparencia.sudoesteinformatica.com.br/webrun/form.jsp?sys=TRP&dataConnection=CM_Cruz_das_Almas&action=openform&formID=9703&align=0&mode=-1&goto=-1&filter=&scrolling=no
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ANEXOS 

 

                                                                                      Salvador, 03 de maio de 2022 
 
 
Ao Senhor                                                                                     u r g e n t e 
Dr. Paulo César Marini Junior 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas 
CRUZ DAS ALMAS / BA 
E-Mail : licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br   Tel. (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412 
 

 
Ref : Serviços de instalação, manutenção e retirada de decoração e ambientação dos 
festejos juninos do Município de Cruz das Almas/BA – Processo Administrativo nº 
676/2022 / Pregão Presencial nº 676/2022. 
 
 
 

Ilustre Pregoeiro, 
 
 
 
Ontem Vossa Senhoria publicou no DOM nº 696, pag.3,  a REVOGAÇÃO da licitação em 
epígrafe. 
 

 
 
 
Num simples aviso, mais uma vez, Vossa Senhoria incorre em inúmeros erros. Não data 
o documento, inclui erroneamente a Equipe de Apoio na decisão (cediço é que na 
modalidade licitatória de pregão, as decisões são de inteira e solitária responsabilidade 
do pregoeiro), REVOGA, quando o correto seria ANULAR a licitação. 
 
REVOGA-SE por interesse da administração, por motivos devidamente fundamentados, 
como por exemplo, falta de recursos, cancelamento do evento, etc. ANULA-SE, por 
ilegalidades no procedimento licitatório e, sem dúvida esta é a opção que deveria ter sido 
adotada no procedimento licitatório em tela. 

mailto:licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br
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Para a Light Produções e Eventos Eireli, o assunto não termina com a simples revogação 
do certame. 
 
Nesse sentido, reiteramos e/ou requeremos : 
 

I) A entrega da filmagem da sessão do dia 28/04/2022, conforme dispõe a Lei 
Municipal 2.514/2016, no pen drive entregue dia 29/04/2022, Doc. 01 ; 

II) A entrega das artes finais (no mesmo pen drive) das artes finais elaboradas pela 
ATIVA Comunicação & Propaganda Ltda. elaborada a partir do dia 
28/04/2022. Doc. 02 ; 

III) Cópia integral do Processo Administrativo nº 676/2022, fase interna e externa, da 
capa até a revogação; 

IV) Cópia integral do Processo Administrativo nº 049/2021, Concorrência nº 001/2021-
02, cujo objeto foi a contratação de empresa de engenharia, especializada 
para prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva, 
ampliação, cadastramento georreferenciado, eficientização energética, bem 
como elaboração e execução de projetos de melhoria da rede de iluminação 
pública e ornamental do Município de Cruz das Almas. Vencida pela INLUX 
Locações e Serviços Eireli, CNPJ nº 04.637.565/0001-35, com endereço a Av. 
Tancredo Neves nº 2227, Ed. Salvador Prime, sala 715, Salvador-BA, CEP 
41.820-021, Telefone (71) 3271-5128   após a INABILITAÇÃO de TODOS os 
concorrentes.  

V) A entrega da filmagem da sessão do dia 19/11/2021, conforme dispõe a Lei 
Municipal 2.514/2016 e cópia integral do Processo Administrativo nº 850/2021, 
Pregão Presencial nº 083/2021, cujo objeto foi a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de instalação, manutenção e 
retirada de decoração e ambientação natalina de Cruz da Almas. Vencida pela 
JD2 Engenharia e Locações Ltda., CNPJ nº 20.825.277/0001-60, com 
endereço a Av. Tancredo Neves nº 2227, Ed. Salvador Prime, sala 714, 
Salvador-BA, CEP 41.820-021, Telefone (71) 3271-5128, após a desistência 
de TODOS os concorrentes. 

VI)  Ínclito Pregoeiro, Dr. Paulo César Maniri Junior, Vossa Senhoria já atuou/atua 
como representante da empresa INLUX Locações e Serviços Eireli, CNPJ nº 
04.637.565/0001-35 em algum procedimento licitatório ? 

 
Finalmente, caso as solicitações supramencionadas (sabemos que o Senhor não 
comandou a licitação indicada no itens IV) não sejam atendidas, adotaremos as medidas 
judiciais cabíveis, além de provocar o GEPAM Ministério Pública do Estado da Bahia, 
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia – TCM/BA e Câmara de Vereadores de Cruz 
da Almas. 
 
Atenciosamente, 
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Doc. 01 
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Doc. 02 
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Doc. 03  
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Doc. 04  
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