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Após matéria trazida no site www.portalcorrente.com veiculada em 05/04/2021, 

intitulada:  “EMPRESA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA VENCEDORA DE 

LICITAÇÃO PARA FORNECER ALIMENTOS A PREFEITURA DE GILBUÉS 

TAMBÉM FORNECERÁ COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO”, atual gestão do 

Município de Gilbués, em respeito ao direito constitucional de resposta, que emitiu a 

seguinte nota explicativa: 

“A Administração Pública do Município de Gilbués não poderia se calar ao ver tamanha 

discrepância e transformação da verdade ao que foi repassado ao distinto sítio 

eletrônico. Inicialmente, informamos que o Município de Gilbués adotou de forma 

pioneira o Pregão Eletrônico como única forma de licitação de aquisição para 

Administração, cumprindo determinação legal e recomendação dos Órgãos de controle. 

A licitação da matéria cujo objeto trata-se de “REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA 

ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE GILBUÉS-PI” ocorreu de forma eletrônica pelo site “Comprasnet” 

(www.comprasgovernamentais.gov.br) no dia 12 de março de 2021 às 08:30h. Tal 

certame teve ampla divulgação em todos os meios exigidos assim como atendeu os prazos 

mínimos estabelecidos na Lei nº 10.520/02,  bem como na Lei nº 8666/93. 

Desta forma, saliente-se que sequer houve contratação de empresa para fornecimento de 

combustíveis, explicitando-se que as duas licitações referentes a este objeto não 

contaram com empresa vencedora, pois o primeiro certame se restou deserto e o segundo 

fracassado.  

Assim sendo, deve-se salientar que as licitações citadas são distintas, com objetos 

completamente diversos, tornando-se impossível que a mesma empresa se tenha 

sagrado vencedora! 

O CNAE (Código e Descrição da Atividade Econômica) da empresa que se sagrou 

vencedora para fornecimento de gêneros alimentícios sequer possui descrição de 

“fornecimento de combustíveis”, o que corrobora mais uma vez na impossibilidade do 

que foi trazido na matéria veiculada. 

A contratação da empresa RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA fora 

realizada em procedimento licitatório específico referente ao objeto de fornecimento de 

gêneros alimentícios, em consonância com o ramo de atuação da empresa, não havendo 

também o que se falar em aquisição de combustíveis. 

Em verdade e explicando-se o que aconteceu, tratou-se tão e somente de um erro de 

digitação ao se publicar o extrato do contrato.  

Percebendo-se o erro trivial, tratou-se de formalizar a errata referente ao dito extrato já 

a enviando inclusive para publicação no diário oficial dos Municípios, restando-se clara 
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a inexistência de contrato firmado entre a prefeitura municipal de Gilbués e a Empresa 

RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA para fornecimento de combustível. 

Esta Gestão Pública Municipal de Gilbués firma-se no compromisso da verdade e 

probidade dos atos, estando-se na premência da legalidade e moralidade de suas ações. 

” 

Atenciosamente, 

 

  

Amilton Lustosa Figueredo Filho 

Prefeito Municipal de Gilbués 

 


