Prefeitura Municipal de Araci
1

Quinta-feira • 10 de Outubro de 2019 • Ano • Nº 3983
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Araci publica:
• Pregão Presencial Nº 012/2019 Processo Administrativo Nº 0689/2019
Parecer Acerca De Impugnação - Empresa LUKEL Empreendimentos
EIRELI.
• Publicação do Extrato de Contrato de Locação em Nome de Elisete
dos Santos, Oriundo da Dispensa N° 0233-2019.

Gestor - Antonio Carvalho Da Silva Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Conceição, 04

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BIK0F5DLKJSZEVGN85B/YQ

Quinta-feira
10 de Outubro de 2019
2 - Ano - Nº 3983

Araci

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0689/2019
PARECER ACERCA DE IMPUGNAÇÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se
deImpugnação
frenteao
Edital
do
Pregão
Presencial
de
nº
012/2019,encaminhado por e-mail, na data de 09 de Outubro de 2019, às 11:19, pela empresa
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI, alegando a presença de irregularidades noaludido edital,
afirmando o que se segue:
DO PEDIDO
Sr(a) pregoeiro(a) do Municipio de Araci - Ba, a empresa LUKEL
EMPREENDIMENTOS EIRELI, Vem através deste impugnar o edital do Pregão
Presencial Nº 12/2019 que ocorrerá no dia 18/10/2019.
No item 18.3 letra B, solicita um Alvará Sanitário, uma documentação desnecessária
levando em conta o objeto de tal licitação, por ser uma prestação de serviços e não de
produtos.

Com isso, passa-se à fundamentação.

II - MÉRITO
a) Da Tempestividade da Impugnação
Sabe-se, nos termos do Item 21.1 do Edital supracitado, asimpugnaçõesfrente à este
último, deverão ser protocolados em até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura dos
envelopes, senão vejamos:
21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
Com isso, uma vez que o referido e-mail fora encaminhado na data de 09.10.2019, às
11:19, resta devidamente tempestivaaimpugnação ora apreciada.
b) Da Alegação de Desnecessidade de Alvará Sanitário
Aqui, alega oImpugnante que esta Administração Pública Municipal, por intermédio desta
Comissão de Licitação, no Edital do Pregão Presencial de nº 012/2019, no momento da
confecção deste último, apresentou irregularidades no mesmo, mais precisamente no que se
refere à exigência de apresentação de alvará sanitário, como comprovação da qualificação
técnica, contido no item 13.3, alínea “b”, o qual dispõe:
18.3.A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos
seguintes documentos:
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(...)
b) Apresentação de Alvará Sanitário com validade na data da licitação;

No que se refere à alegação supra transcrita, cabe trazer à presente análise, o teor das
tabelas do item IX, do Anexo I (Termo de Referência), do edital ora impugnado, as quais contém
diversos tipos de comida, como bolos, pães, doces, entre outros lanches.
Com isso, resta evidente que a prestação de serviços objeto do presente certame, de
fato, compreende a confecção de alimentos, assim como visando a preservação da saúde dos
munícipes de Araci, não há o que se falar em desnecessidade da exigência do competente alvará
sanitário.
Diante de tal fato, com a máxima vênia à alegação do Impugnante, tal alegação não
merece guarida, conforme devidamente demonstrado.

III - CONCLUSÃO
Diante do aqui exposto, com base nos fatos ora apresentados, conclui e opina esta
Comissão de Licitação, que se deve CONHECER, pois tempestiva,aImpugnação apresentada pela
empresa LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI, porém, NÃO ACOLHER, no mérito,do pedido feito
pela mesma, vez que o Município de Araci, por intermédio desta Comissão de Licitação, no
referido Processo Licitatório, obedeceu, em sua integralidade, todos os princípios do direito
administrativo no momento da confecção do aludido edital, bem como, o Princípio da Legalidade
e da Razoabilidade, assim como teve o cuidado e precaução com a saúde pública do Município de
Araci. Ainda, agiu em conformidade aos limites dispostos na Lei nº 8.666/1993. Opina também
pela continuidade do processo administrativo supracitado, devendo, assim, acontecer o certame
a ser realizado na data de 18 de Outubro de 2019.
É o parecer. S.M.J.

Araci – BA, 10 de Outubro de 2019.

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 14.232.086/0001-92

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
RESUMOS DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EM OUTUBRO DE 2019.
Objeto:

Locação de imóvel residencial, sito na Rua Cruzeiro,
n° 19, Distrito de Pedra Alta, nesta cidade para fins
de instalar o Centro Digital de Cidadania no povoado
supramencionado.

Nº do Processo Administrativo:
Modalidade:
Contrato
Data de Assinatura
Vigência
Espécie:

0731-2019
Dispensa nº 0233-2019
0729-2019
04/10/2019
31/12/2019
LOCAÇÃO

Empresas Vencedoras /
Valor do Contrato:
CPF
Dotação Orçamentária
Órgão:
Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:
Locador:
Locatário

ELISETE DOS SANTOS, R$ 1.200,00(Um mil e duzentos

reais).
007.9850.745-06
2100- Sec Municipal de Educação e Cultura

2059
33.90.36.00
01
MANUELA TEIXEIRA SILVA NERY-FME
ELISETE DOS SANTOS
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