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Licitações

ESTADO DA BAHIA
MUNrcÍPlo DE RIBEIRA DO AMPARO
coMtssÃo PERMANENTE DE LrCrrAçÃO

RESPOSTAÀ IMPUGNACÃO

REf. PREGÃO ELETRONICO

NO

OO7/2022

-

PMRA.

OBIETO: Registro de preços visando a futum aquisição de computadores,
notebooks e materiais de informática, destinados ao atendimento das
necessidades admi nistrativas das secretarias deste município.

O

Pregoeiro, devidamente designado mediante portaria po
002/2022, em conformidade com a Lei no 10,520, de 17 de julhode 2002,
Decreto Municipal no 087/2021 de 17 de março de 2021, Decreto
Municipal no O27, de 13 de janeíro de 2017, Decreto Municipal no
O27 /2020, subsidiariamente pelo Decreto Federal no 10.024, de 20 de
setembro de 2019 e pela Lei no 8,666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar

no 123, de 14 de janeiro de 2006, com

alterações

posteriores e demais legislações aplicáveis, vem oferecer resposta
Praça lrÍÍÉ Mônice MariaVan Cloostêr,51, Centro, CEP:48.440.000
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impugnação oferecida pela empresa LS SERVIçOS DE INFORMÁTICA

ELETRôNICA LTDA

1

-

-

E

EPP, CNPJ: tO.7g3.AL2lOOO1- 95.

PRELIMINARMENTE

DA ADMISSIBILIDADE E LEGITIMIDADE

O item 10.1 do instrumento con\ocatório prevê que até 3 (três) dias uteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer interessado
poderia impugnar o ato con\ lcatório do Pregão.

A

empresa,

ora impugnante, inseriu

rn

sistema eletrônico peça de

impugnação, em 29 de junho de 2022, logo, tendo como datra preüsta para aberturÉt
da sessão o dia 05 de julho de 2022, deverúo ser considerada tempesti\a.

Todaüa, constatia-se que,

de acordo com os

documentos inseridos no

sistema não restou compro\rado que o subscritor da peça de impugnação detém
poderes para representar a empresa impugnante na condição de licitante.

Nesse sentido, o art. 41 da Lei no 8.666/93 prevê como legitimados

a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§1o) e o licitante (§2o), senão
vej

a

mos

:

§10 Oualquer cidadão é parte legitiÍrE para irÍpugnar edital de
licitação por irregulaídade na aplicação desta Lei, devendo
protocolar o pedido até 5 ícinco) dias úteis antes da data fixada
oara a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Adninistração julgar e responder à inpugnação em até 3 (três)
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §10 do art. 113.
§2o Decaini do direito de inpugnar os terrms do edital de licitação
pemnte a adÍrúnistração o licitante que não o fizer ê!é_g_§Cg!ÍLdg
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
conconência, a abertura dos envelopês com as propostas em
convite, toÍnada de preços ou concurso, ou a realização de leilão,
as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em
que tal corrunicação não terá efeito de recurso. (grifos nosso)
Praça lrnÉ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000
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A peça de impugnação oltl analisada foi protocolada no sistema de
portal de compras públicas direcionada ao Pregoeiro responsável pela
elaboração do Edital.

Ao analisar a respectiva peça de impugnação, constatou-se que

a

impugnante não juntou os documentos de contrato social da licitante ou
instrumento procuratório paÉ que pudesse verificar se o representante
legal qualificado no preâmbulo da referida peça detém poderes ou delega

tais poderes para que outro o
EMPTESA

representasse administratlva mente

a

LS SERVIçOS DE INFORMÁTICA E ELETRôNICA LTDA

-

EPP.

Não obstante, a falta dos referidos documentos comprobatórios de
representação legal da empresa ora licitante ao final constatou-se que

a

peça de impugnação fora assinada pelo senhor SILUO MOREIRA DOS
SANTOS, ou seja, não sendo possível constatar sua representação legal
nos termos exigidos em lei.
Diante da situação fática apresentada, não seÉ a peça apresentada

considerada como ato impugnatório, pois não se enquadra no que
preceitua os §§10 e 20 do art.41 da Lei 8.666/93, qual sejam: cidadão e

licitante diante da falta dos documentos de contrato social e/ou
instrumento de procuração emanando poderes de representação legal da
licita nte no feito.

Portanto,

a

presente impugnação

xÃo senÁ CoNHECIDA,

por

deixar de reunir as hipóteses legais de LEGÍTI|IIDADE, sendo finalmente
considerado sem efeitos recursa is

Contudo, a título de esclarecimentos aos licitantes e demais
interessados no certame gue, embora a empresa licitante tenha se
alongado para simplesmente demonstrar que não atende aos índices
Praça lrnÉ Mônica Maria Van Clooster, 51, Ce ntro, CEP: 4E.440.000
TEL: (75) 3439.2í66
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requeridos na qualificação econômica financeira referente ao balanço
patrimonial, notadamente o índice referente ao grau de endividamento
das empresas potencialmente lícitantes e, poftanto, tal previsão af ronta

a

legislação vigente e o posicionamento dos Tribunais.

No entanto, o referido argumento não merece prospercr, posto que

os referidos itens do edital do que trata a qualificação

econômica

financeira, estão na mais perfeita harmonia com a legislação que versa
sobre licitações, conforme se observará

a

disposição editalícia visa verificar a situação
financeirô das empresas participantes do certame, se certificando da
aptidão e do cumprimento das obrigações deconentes da licitação por
parte da empresa a ser contratada, com base na Lei 8,666, art. 31, §5o,
Nesse sentido,

senão vejamos:

Art. 31.

A

documentação relativa

eco nô m ico-fina nceíra

à

qualificação

limitar-se-á a:

§ 50. A comprovação de @
emoresa será feita de forma obietiva. através do
cálculc de índkes contábeis orevistos no edita! e
devidamente justíficados no processo administrativo da
licitação que tenha dado início ao certame licitatório,
vedada a exigêncía de índices e valores não usualmente
adotados para correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes
da licitação.
( ...)
Dessa maneira, o grau de endividamento disposto no

evidenciaro quanto do ativo

-

bens e direitos

edital visa

- foi financiado por passivos
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exigíveis, ou seja, obrigaçõesjunto aos credores. Ao estabelecero grau de

endividamento de 0,5, pernite-se que a empresa licitante possua 5070
(cinquenta por cento) dos seus ativos financiados por passivos exigíveis,
posto que, as empresas com elevado grau de endividamento apresentam
maior dependência financeira junto ao capital proveniente de terceiros.
Esclarece-se que, a disposição editalícia dita por a empresa como

sendo pertencente ao edital em comento é inverídica, senão vejamos:
"Salientese o fato de que a Lei no. 8.666/93 se aplica ao
presente certame em decorrência de preüsão editalícia expressa,
in vehis":
"3 - LEGTSLAÇÃO APL|CÁVEL
3.1 - A este pocedimento licitatório aplicâm-se:

a) a Lei Federal no 10.520, de 1710712002, Decreto Estadual no 47.297, de
061'l.112002, DêcÍeto Estadual

n'

49.722, de 24 de junho de 2005

alteraçôes, e subsidiariamsnte, no que couber a
2'1106/93 o süas

Lsi Fedsral

e

suas

no 8.606, dê

altorações; quanto a roallzação do ceÍlams."

fTEM 1 do edital
í...) em conformidade com a Lei no 1O.52O. de 17 de
iulho de 2OO2. Decretrr M icioal no OA7 l2g2l de L7
de marto de 2O21. Decrcto Muniioal no O27, de 13 de
ianeiro de 2017. Decrcto Municipal no O27I2O2O,
subsid'nriamente oelo Decrcto Federal no 1O.O24. de
20 de setembro de 2019 e oela Lei no 8.666, de 21 de
iunho de 1993, Lei Gomolementar no 123, de 14 de
ianeiro de 2OO6,com alteracões oosterbres í,..)
Ademais, diferentemente do que dispõe a peça de impugnação, o
Município ao impor estas condições, não limitou a participação de apenas

uma empresa, ou seja, não visa restringir, nem comprometer o caráter
competitivo, deseja apenas obter a proposta mais vantajosa para o ente
público, com um efetivo potencial de cumprimento do objeto, pode-se
Praça lrrÍÉ Mônica Maria Van Clooster, 5í, Cêntro, CEP: 48.t140.000
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constatar que em todos os editais deste município que requer o balanço

patrimonial os índices financeiros são padronizados sem que haja
comprometimento a participação no certame.
CONCLUSÂO
Diante de tudo que fora eposto, entende-se que

a lmpugnação NÃO deve

ser CONHECIDA, conforme razôes acima declinadas,

entretanto,

a

tftulo de

esclarecimento e atendendo aos princÍpios da razoabilidade e da proporcionalidade

adentrou'se no mérito abordado pela empresa licitante.

Ribeira do Amparo/BA, 01 de julllo de 2022.

t*Bmi hddru"o*r#ãffi§
Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022
PREGÃO ELETRONICO 004/2022 - FMS
A Comissão de Pregão do Município de Ribeira do Amparo, em
atendimento às disposições legais, torna público para conhecimento de
todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e
mediante informações a seguir:
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa visando o
fornecimento de Gás Medicinal – Tipo Oxigênio, para atendimento das demandas
do Hospital Municipal e das ambulâncias, conforme condições e especificações,
constantes no Edital.

DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTAÇÃO: 14/07/2022 às 09h30min.
DATA DE INICIO DA SESSÃO: 14/07/2022 às 09h31min.
O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos
interessados,
no
Diário
Oficial
do
Município
em
https://ribeiradoamparo.ba.gov.br
e
no
www.portaldecompraspublicas.com.br e no caso de sua ineficiência
poderá ser solicitado pessoalmente na sala de licitações da Prefeitura
Municipal de Ribeira do Amparo, situada na Praça Irmã Mônica Maria
Van Clooster, 51, Centro, de segunda a sexta das 08hs:00 às 13hs:00 ou
pelo telefone 75-3439-2166.
Ribeira do Amparo/BA, 04 de julho de 2022.

Jeferson Rodrigues de Macedo
P r e g oe i r o

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
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EXTRATO DO 5º. ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 0 63/2017PMRA
PROCEDIMENTO : PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 – PMRA.
CONTRATANTE: MUNIC ÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
CONTRATADA: JOSE BATISTA DE JESUS 03117283595
ESPÉCIE DE ADITIVO: Prorrogação de Prazo
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses.
1º PRAZO ACRESCIDO: 12 (doze) meses.
2º PRAZO ACRESCIDO: 12 (doze) meses.
3º PRAZO ACRESCIDO: 04 (quatro) meses.
4º PRAZO ACRESCIDO: 12 (doze) meses.
5º PRAZO ACRESCIDO: 08 (oito) meses.
VIGÊNCIA ATUALIZADA : 60 (sessenta) meses.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93.
MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: Trata-se de serviço essencial e continuo.

Ribeira do Amparo/BA, 14 de dezembro de 2021.

José Germano Soares de Santana
Prefeito Municipal

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48440-000
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17.
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