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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Aviso de Homologação do Pregão Presencial Nº. 023/2021-PMI/BA Processo nº 056/2021 - Contratação de empresa especializada na
locação de veículos automotores diversos sem condutor que serão
utilizados na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Serviços Públicos.
• Aviso de Homologação do Pregão Presencial Nº. 024/2021-PMI/BA Processo Administrativo nº 057/2021 - Contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de mão de obra, manutenção,
limpeza, conservação de prédios, logradouros e vias públicas, para
manutenção das atividades das Secretarias Municipais, Fundo Municipal
de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal
de Saúde do Município de Ibotirama.
• Resposta a Pedido de Impugnação N.º 001/2022 - Edital de Pregão
Presencial N.º 007/2021 - Processo N.° 095/2021 - WM Apoio a Gestão
de Saúde e Tecnologia Ltda

Gestor - LAÉRCIO SILVA DE SANTANA / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Ives de Oliveira, nº 78
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Licitações

DhE//W/K/Kd/ZD
^dK,/
EW:EǑ͗͘ϭϯ͘ϳϵϴ͘ϭϱϮͬϬϬϬϭͲϮϯ

s/^K,KDK>K'KK
WZ'KWZ^E/>EǑ͘ϬϮϯͬϮϬϮϭͲWD/ͬ͘

KWƌĞĨĞŝƚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ/ďŽƚŝƌĂŵĂ͕ŶŽƵƐŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƚŽƌŶĂƉƷďůŝĐŽĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ
>ŝĐŝƚĂƚſƌŝŽWƌĞŐĆŽWƌĞƐĞŶĐŝĂůŶǑϬϮϯͬϮϬϮϭͲWD/ͬƋƵĞƚĞǀĞĐŽŵŽǀĞŶĐĞĚŽƌĂĚŽƐůŽƚĞƐϬϭ͕ϬϮ͕ϬϯĞϬϰĂĞŵƉƌĞƐĂ͗
^dZE^WKZd^KE^dZhO^/Z>/͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ŶǑϭϴ͘ϳϵϭ͘ϴϰϳͬϬϬϬϭͲϬϱ͕ĐŽŵŽŵĞŶŽƌƉƌĞĕŽƉŽƌůŽƚĞ͕
ƐĞŶĚŽŽůŽƚĞϬϭŶŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϳϰϵ͘ϵϵϵ͕ϬϬ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂĞŶŽǀĞŵŝůĞŶŽǀĞĐĞŶƚŽƐĞŶŽǀĞŶƚĂĞŶŽǀĞ
ƌĞĂŝƐͿ͕>ŽƚĞϬϮĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϯϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƋƵĂƚŽƌǌĞŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕>ŽƚĞϬϯĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨ
ϭ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;Ƶŵ ŵŝůŚĆŽ Ğ ƚƌĞǌĞŶƚŽƐ Ğ ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ͕ Ğ Ž >ŽƚĞ Ϭϰ ŶŽ ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞ ZΨ ϰϰϵ͘ϵϵϵ͕ϬϬ
;ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂĞŶŽǀĞŵŝůĞŶŽǀĞĐĞŶƚŽƐĞŶŽǀĞŶƚĂĞŶŽǀĞƌĞĂŝƐͿ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽWƌŽĐĞƐƐŽŶǑϬϱϲͬϮϬϮϭ͕
ĐƵũŽŽďũĞƚŽĠĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂŶĂůŽĐĂĕĆŽĚĞǀĞşĐƵůŽƐĂƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŵĐŽŶĚƵƚŽƌ
ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ KďƌĂƐ͕ hƌďĂŶŝƐŵŽ Ğ ^ĞƌǀŝĕŽƐ
WƷďůŝĐŽƐ͘ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ĐŽŵ ǀŝƐƚĂ ĨƌĂŶƋƵĞĂĚĂ ĂŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͘ >ĂĠƌĐŝŽ ^ŝůǀĂ ĚĞ ^ĂŶƚĂŶĂ Ͳ
WƌĞĨĞŝƚŽDƵŶŝĐŝƉĂů͘
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KWƌĞĨĞŝƚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ/ďŽƚŝƌĂŵĂ͕ŶŽƵƐŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƚŽƌŶĂƉƷďůŝĐŽĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ
>ŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ WƌĞŐĆŽ WƌĞƐĞŶĐŝĂů ŶǑ ϬϮϰͬϮϬϮϭͲWD/ͬ ƋƵĞ ƚĞǀĞ ĐŽŵŽ ǀĞŶĐĞĚŽƌ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ Ϭϭ ĂŽ ϭϯ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ
DZDWZE/DEdK^/Z>/͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ŶǑ͗͘Ϯϯ͘ϱϬϱ͘ϳϵϲͬϬϬϬϭͲϯϬ͕ĐŽŵŽŵĞŶŽƌƉƌĞĕŽƉŽƌŝƚĞŵ͕
ƐĞŶĚŽŽŝƚĞŵϬϭĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϭϵϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŶƚŽĞŶŽǀĞŶƚĂĞƐĞƚĞŵŝůĞƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϬϮ
ĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϭ͘ϯϴϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƵŵŵŝůŚĆŽĞƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞŽŝƚĞŶƚĂĞƐĞŝƐŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϬϯĐŽŵŽǀĂůŽƌ
ƚŽƚĂůĚĞZΨϵϯ͘ϱϮϴ͕ϬϬ;ŶŽǀĞŶƚĂĞƚƌġƐŵŝůĞƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞĞŽŝƚŽƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϬϰĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨ
ϱϭϳ͘ϰϰϬ͕ϬϬ ;ƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐ Ğ ĚĞǌĞƐƐĞƚĞ ŵŝů Ğ ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐ Ğ ƋƵĂƌĞŶƚĂ ƌĞĂŝƐͿ͕ Ž ŝƚĞŵ Ϭϱ ĐŽŵ Ž ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞ ZΨ
ϴϲ͘ϰϱϬ͕ϬϬ ;ŽŝƚĞŶƚĂ Ğ ƐĞŝƐ ŵŝů Ğ ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐ Ğ ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ƌĞĂŝƐͿ͕ Ž ŝƚĞŵ Ϭϲ ĐŽŵ Ž ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞ ZΨ ϭϭϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĐĞŶƚŽĞŽŶǌĞŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϬϳĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϬϴĐŽŵŽ
ǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϭ͘Ϭϱϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ;ƵŵŵŝůŚĆŽĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞƐĞƚĞŵŝůĞƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϬϵĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂů
ĚĞZΨϯϳϯ͘ϳϮϭ͕ϲϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƚĞŶƚĂĞƚƌġƐŵŝůĞƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞĞƵŵƌĞĂŝƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͕ŽŝƚĞŵϭϬ
ĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϮϮϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞĞƵŵŵŝůĞƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϭϭĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂů
ĚĞZΨϯϳϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƚĞŶƚĂĞƚƌġƐŵŝůĞĚƵǌĞŶƚŽƐƌĞĂŝƐͿ͕ŽŝƚĞŵϭϮĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϯ͘ϭϲϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ƚƌġƐŵŝůŚƁĞƐĞĐĞŶƚŽĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞŽŝƚŽŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ĞŽŝƚĞŵϭϯĐŽŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϮ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚŽŝƐŵŝůŚƁĞƐĞ
ĐĞŵ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ WƌŽĐĞƐƐŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ŶǑ ϬϱϳͬϮϬϮϭ͕ ĐƵũŽ ŽďũĞƚŽ Ġ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ ŶĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŵĆŽ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ ůŝŵƉĞǌĂ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌĠĚŝŽƐ͕
ůŽŐƌĂĚŽƵƌŽƐ Ğ ǀŝĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ƉĂƌĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĂƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕  &ƵŶĚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ
ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ^ŽĐŝĂů͕ &ƵŶĚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ Ğ &ƵŶĚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ^ĂƷĚĞ ĚŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ /ďŽƚŝƌĂŵĂ͘ K
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ĐŽŵ ǀŝƐƚĂ ĨƌĂŶƋƵĞĂĚĂ ĂŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͘ >ĂĠƌĐŝŽ ^ŝůǀĂ ĚĞ ^ĂŶƚĂŶĂ Ͳ WƌĞĨĞŝƚŽ
DƵŶŝĐŝƉĂů͘
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO N.º 001/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021
PROCESSO N.° 095/2021

1- ADMISSIBILIDADE:
A empresa WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n.º 10.562.589/0001-75, inconformada com os termos do Edital
do Pregão Presencial n.º 007/2021, apresentou impugnação ao instrumento
convocatório através do e-mail institucional licitacao@ibotirama.ba.gov.br, no dia
06/01/2022, às 09h19.
A Lei nº. 8.666/93 é quem institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, prega em seu art. 41, § 2º.
O prazo para que se possa apresentar razões de impugnação é de até 02
(dois) dias úteis anteriores à realização da sessão, marcada para o dia
11/01/2022, às 09hs e a impugnação foi recebida no dia 06 de janeiro do corrente
ano às 09hs19.
Desta forma, o pedido de impugnação ao edital da empresa WM APOIO A
GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA é tempestivo.

2 - DA ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO:

Inicialmente, há de se registrar que as condições ﬁxadas no Edital foram
estabelecidas com estrita observância das disposições legais contidas na Lei
Federal nº 8.666/93.
Quanto ao primeiro questionamento, inquirimos ao setor demandante, que
prontamente respondeu que não procede a reclamação da impugnante.
No subitem 10.2.4.2.1, a empresa alega: “que a declaração de indicação das
instalações, bem como os equipmentos deverão ser precisas no quantitativo
é um vício irreparável, tendo em vista que em momento algum no edital e no

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Página 1 de 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 17/KJRSDG1708PC52/NBLW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Janeiro de 2022
5 - Ano - Nº 4507

Ibotirama

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
Termo de Referência existe a descrição dos equipamentos que deverão ser
dispinibilizados pela empresa licitante, caso seja vencedora do certame.”,
sendo assim será feita uma correção no referido item do Edital, do qual não
irá afetar em nada a realização do processo licitatório previsto para o dia 11
de janeiro do corrente ano, às 09hs.
Quanto à impugnação do subitem 10.2.4.1, sob a alegação das mesmas
serem excessivas é imperioso ressaltar, que a Lei 8.666/93, ao deﬁnir a
documentação que poderia ser exigida para ﬁns de habilitação, estabeleceu
um rol exaustivo, mantendo contudo a discricionariedade da administração em
exigir ou não tal comprovação, limitando porém a sua exigência ao
cumprimento dos requisitos nela estabelecidos, conforme o art. 61, § único da
referida Lei, vejamos:

“Art. 61. ....
Parágrafo único. A

publicação

resumida

do

instrumento de contrato ou de seus aditamentos na
imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pela Administração
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta
Lei.” (grifo nosso)
As impugnações dos subitens 10.2.4.3 e 10.2.4.3.1 do Edital, não causa nenhum
prejuízo ao impugnante tendo em vista que no subitem 10.2.4.3.4 prevê que:
“10.2.4.3.4 - O licitante que não realizar a visita técnica, deverá apresentar
Declaração de Pelo Conhecimento de que não serão consideradas
alegações posteriores de desconhecimento do objeto, condições e
características da contratação, bem como sua gestão e execução.”, portanto
o quanto previstos nos itens impugnados poderiam ser substituídos pela
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
Declaração prevista no subitem 10.2.4.3.4.

Assim, após análise dos motivos expostos, veriﬁcou-se que não assiste
razão à impugnante, sendo assim denego, portanto, a pretensão da empresa.

3 - DA DECISÃO:

Assim, conheço a impugnação, por ser tempestiva, para, no mérito, negar-lhe
provimento, nos exatos termos das razões acima expostas. Portanto, o edital
será alterado, mas as alterações não irão prejudicar o certame que ocorrerá
normalmente na data e horário inicialmente divulgados.

Ademilton Mendonça Santos
Secretário Mun. de Saúde
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