
 

Prefeitura Municipal de Brumado
Quarta-feira • 8 de Fevereiro de 2023 • Ano XI • Nº 7611

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Editais ............................................................................................................................. 02 a 04

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Eduardo Lima Vasconcelos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Pça. Coronel  Zeca Leite, 415 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTC1OUQ1QTKWMZY0OTAZOD



Quarta-feira
8 de Fevereiro de 2023
2 - Ano XI - Nº 7611 Brumado

Editais

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTC1OUQ1QTKWMZY0OTAZOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 

CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     

 

 

 

 

1 

     
IMPUGNANTE: HIPERSERVE S.A., CNPJ nº 02.540.779/0001-63 
 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-2023 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante HIPERSERVE S.A., inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o Nº 02.540.779/0001-63, com pedido de retificação do 
edital do Pregão Eletrônico nº 01-2023. 

 
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em PREGÃO 

ELETRÔNICO para atender despesa com Contratação de empresa especializada para 
preparação e fornecimento de refeição para o Hospital Municipal Professor Magalhaes Neto- 
HMPMN, SAMU 192 e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, conforme especificações e 
quantitativos constantes no termo de referência em anexo. 

 
I. DAS PRELIMINARES: 
 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa HIPERSERVER S.A., com 
fundamento na Lei 8.666/93 e no Decreto Federal nº 10.024/19. 

 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 
A empresa impugnante contesta o edital supracitado por apresentar divergência e falta de 

informações essenciais em seu texto, assim como os requisitos para habilitação na qualificação 
econômico-financeira. A argumentação apresentada foi pela nítida contradição entre informações 
apresentadas no edital, assim como a falta de outras, quanto à habilitação financeira a empresa 
impugnadora se fundamenta pela ilegalidade da exigência. 

 
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
 
Requer a impugnante: 

 
a) Alteração do edital nos pontos citados no pedido. 

 

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  
 

Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. 
Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:  

 
“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública.” 

 
O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação à pregoeira em 

questão, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas 
normas regulamentares. 

 
4.1 – Das informações equivocadas 
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Ao publicar o edital foi identificado que o Anexo I – Termo de Referência possuía diversas 
informações divergentes do edital, sendo assim, reconhecendo o erro, o edital já foi republicado 
com o anexo I correto onde todas as informações estão coerentes e alinhadas com o objeto do 
certame. Assim, por se tratar de erro já sanado o edital se manterá inalterado. 

 
4.2 – Qualificação Econômica 

 
Um dos pontos impugnados pela licitante é a exigência de balanço patrimonial registrado na 

junta comercial e publicado em diário oficial, argumentando-se com instruções normativas da 
Receita Federal do Brasil. 

 
Ora, de fato há a legalidade nos balanços via SPED, assim como explicado nas instruções 

normativas citadas, situação está que já está prevista em edital. Porém estas mesmas instruções 
normativas não especificam a regra para as sociedades anônimas, no caso destas a legislação 
vigente é a Lei 6.404/76 a qual se encontra hierarquicamente superior às instruções normativas 
enquanto durar sua vigência, sendo assim no caso de sociedade anônima ainda seguirá o regimento 
legal da lei 6.404/76, mais precisamente em seu art. 289. Quanto à dispensa de publicação do 
balanço patrimonial em sociedades com receita bruta anual abaixo de R$ 78 milhões, sua 
fundamentação se encontrava no inciso II do art. 294 da mesma lei, com o seguinte texto: 

 
“Art. 294. A companhia fechada que tiver receita bruta anual de até 

R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá: 
[...] 
II - deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, 

desde que sejam, por cópias autenticadas, arquivados no registro de 
comércio juntamente com a ata da assembléia que sobre eles 
deliberar.” 

 
Porém este inciso foi revogado em 2021 pela Lei complementar 182, excluindo tal 

possibilidade. Posto isto, a exigência de registro junto à junta comercial e a publicação do balanço 
patrimonial se manterá, mantendo-se o edital inalterado. 

 
4.3 – Informações faltantes 

 
Finalizando, a última demanda se refere à falta de informações dos cardápios e dos horários 

que devem ser servidos, porém, assim como no primeiro item, a informação deveria estar contida 
no termo de referência, o qual foi publicado com inúmeros erros. Considerando que já foi publicado 
um edital retificado contendo todas essas informações faltantes, o edital se manterá inalterado. 

 
V. DECISÃO 

 
Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à matéria, 

considerando também que o objeto da impugnação são erros já sanados, acolhe-se o pedido, 
negando o mérito mantendo-se INALTERADO o texto editalício referente ao objeto do certame, 
porém reforçando a alteração das datas já retificadas e publicadas em oportunidade anterior: 

  
Desse modo, reforçando a já publicada alteração, o certame eletrônico teve sua data 

alterada para o dia 16 de fevereiro de 2023 às 09h (nove horas), nos termos do art. 21, § 4º, da 
Lei Federal Nº 8.666/93. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico 
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, 
situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial 
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. 
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Brumado-BA, 08 de fevereiro de 2023. 
 
 

FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO  
Pregoeira 

(Original Assinado) 
 


