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Editais

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
Processo: Pregão Presencial n.º 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE (PALCO, SOM,
ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIRO QUÍMICO E OUTROS), NECESSÁRIOS A
ORGANIZAÇÃO DA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE
SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE APUAREMA, CONFORME CALENDÁRIO DE
FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.

IMPUGNANTE: ZOE COMERCIAL DE CALCADOS LTDA
1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE.
A Impugnante contesta objetivamente o Edital Pregão presencial nº 004/2022, alegando que O Edital
desta Licitação prevê na regularidade técnica da empresa será comprovada através da apresentação
de documentos que enumera no item 8.3. Dentre estes documentos de “Comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta e que seja acrescentado
a documentação de 1) Atestado (s) em nome da licitante devidamente registrado (s) no CREA da região
onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) respetivas Certidões de Acervo Técnico –
CAT; 2) Acervo Técnico – CAT. Para Engenheiro civil, Engenheiro Elétrico ou Conselho Regional dos
Técnicos Industriais - CRT em plena validade (Engenheiro elétrico ou técnico em eletrotécnica) Afim de
obter maior transparência do certame e que seja acrescentado no edital, requerendo sua inclusão.
Por estas razões, as Impugnantes buscam o provimento das presentes Impugnações, com a
consequente alteração do Edital licitatório, bem como sua republicação, requerendo que sejam
designadas novas datas para recebimento das propostas e início da sessão pública.
2. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇAO
Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade das referidas impugnações, ou seja, apreciar
se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Considerando, a previsão do artigo 41,
da lei 8.666/93, que assim dispõe:
“§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo
da faculdade prevista no § 1o do art. 113.”
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Em paralelo o Decreto federal 3.555/2000, que dispõe do pregão da forma eletrônica estabelece no
caput do art 24:
“Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão”

O Edital prevê, em seu item 14.1, o mesmo prazo decadencial de 02(dois) dias úteis para apresentação
de Impugnação ao Edital:
“14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de Licitação por
irregularidade na aplicação da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2004, e Decreto
Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das Propostas.”
Sobre a contagem do prazo de impugnação, Jorge Ulisses Jacoby:
“O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da contagem geral de prazos
não se computa o dia de início. O primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo
o dia 17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento do expediente no órgão
poderá o licitante e qualquer cidadão impugnar o edital ou requerer esclarecimentos.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial
e Eletrônico. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 454.)”. (grifo nosso)
O Edital determina que o prazo para a apresentação de impugnação se encerra 02 (dois) dias uteis
antes da data da apresentação das propostas, que no presente caso concreto ocorrerá no dia
16/09/2022, sendo, portanto, o último dia para a apresentação a data de 13/09/2022 às 23h59.
Assim sendo, considerando que as Impugnantes apresentaram suas razões no dia 12/09/2022 por meio
do e-mail previsto no Edital, estando, portanto, tempestivo.
3 – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
3.1. DOS DOCUMENTOS A SEREM ACRESCENTOS
A requerente solicita que seja acrescidas nas exigências os seguintes documentos:
1. Atestado(s) em nome da licitante devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respetivas Certidões de Acervo Técnico – CAT,
expedida(s) por este Conselho, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
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Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços com características técnicas similares às
do objeto da presente licitação, relativos a serviços com características técnicas similares às do
objeto da presente licitação, relativos a montagem e desmontagem de estruturas e equipamentos
de sonorização, iluminação e gerador como os relacionados no Anexo I deste Edital.
2. Acervo Técnico – CAT. Para Engenheiro civil, Engenheiro Elétrico ou Conselho Regional dos
Técnicos Industriais - CRT em plena validade. (Engenheiro elétrico ou técnico em eletrotécnica)
Em relação ao primeiro item Razão NÃO ASSISTE à Impugnante, visto que certidão de acervo técnico
deverá ser exigido somente para o profissional responsável técnico e não a empresa licitante.
Em relação ao segundo item Razão ASSISTE à Impugnante, visto que poderá para os lotes que
envolvam eletricidade, a licitante apresentar comprovação de vínculo com profissional de nível superior
registrado no CREA/CAU, ou nível médio registrado do CRT.
Porém, não se deve confundir que para os outros lotes a comprovação do vínculo deverá ser
apresentada documentação de profissional registrado no CREA/CAU

4. DECISÃO
Isto posto, conheço que uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, com
lastro nos posicionamentos levantados da Impugnação apresentada para, no mérito, julgar pelo seu
DEFERIMENTO PARCIAL, alterando o Edital nos termos da presente decisão, nos termos da legislação
pertinente.
É o que decido.
Apuarema/BA, 13 de setembro de 2022.

RICARDO WILTON ELIODORIO DA SILVA
Pregoeiro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUJEQKI4NTM0MTM2OEFFMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
14 de Setembro de 2022
5 - Ano XIV - Nº 2671

Apuarema

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE (PALCO, SOM,
ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIRO QUÍMICO E OUTROS), NECESSÁRIOS A
ORGANIZAÇÃO DA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE
SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE APUAREMA, CONFORME CALENDÁRIO DE
FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
A Prefeitura Municipal de Apuarema, através de seu Pregoeiro, torna público, para
conhecimento dos interessados, a retificação do edital:

O ITEM 8.3 DO EDITAL PASSA A VIGORÁ COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
8.3. Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Mínimo de 01(um) Atestado(s) de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado que comprove aptidão da Licitante para o desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

b) Apresentação do Alvará de Funcionamento do exercício vigente comprovando a
atividade, objeto do Certame.
c) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA/CAU, da região a que estiverem vinculados, em plena validade,
d) Registro ou inscrição dos) responsável(is) técnico(s) da empresa, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA/CAU, da região a que estiverem vinculados, em
plena validade, comprovando estarem aptos ao desempenho das atividades pertinentes
e compatíveis com o objeto da presente Licitação, por meio da CAT- Certidão de Acervo
técnico conforme art. 59, da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e art. 30, I, da Lei
n.º 8.666/93 pra todos os lotes(exceto os lotes realcionados ao uso de energia
elétrica);
e) Para os lotes relacionados com uso de energia elétrica, Comprovação da licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível
superior engenheiro civil, Engenheiro Elétrico registrado no CREA/CAU ou de nível
técnico registrado Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT, detentor de CATCertidão de Acervo Técnico
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Permanecem inalterada as demais exigências do Edital. Como as alterações não
influenciaram na proposta de preços, a data da abertura das propostas e disputa
permanecem inalteradas, com data de 16/09/2022 às 08:00h

Apuarema/BA, 13 de setembro de 2022.

RICARDO WILTON ELIODORIO DA SILVA
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA – BA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO – PE-004/2022

O Presidente da COPEL do Município de Apuarema/Bahia, torna público aos interessados que
o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico Nº 004/2022 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
ANIZIA DOMINGAS E HILDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E APOIO A GESTAÇÃO PRE-NATAL
E PUERPÉRIO NESTE MUNICIPIO, com abertura prevista para 19 de setembro de 2022 às
9:00h foi SUSPENSO, para readequação do Edital e seus anexos. Demais atos pertinentes a
este certame serão publicados em diário próprio (www.apuarema.ba.io.org.br). Ricardo Wilton
Eliodorio da Silva Presidente Copel.

Apuarema/BA, 13 de setembro de 2022.

__________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Presidente Copel
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