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AVISO DE LICITAÇÃO  
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
  
O MUNICÍPIO  DE SEABRA – BA., CNPJ 13.922.604/0001-37, com endereço na Rua 
Horácio de Matos nº 99A, Centro, Seabra – BA., pelo Pregoeiro designado pelo Decreto 
Nº 017/2022, e Considerando que em 03/11/2022, recebeu pro e-mail impugnação ao 
Edital Pregão Eletrônico SRP 034/2022, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual aquisição de VEÍCULOS AUTOMOTORES, visando atender as 
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Seabra/FMS e Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, 
especificações e condições constantes do Termo de Referência, anexo I do edital, com 
critério de julgamento tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas no Edital; Considerando a tempestividade da 
impugnação;  Considerando que deve o pregoeiro apreciar e decidir, no prazo de até 02 
dias úteis contados da data da impugnação, na forma do item 23.3 do Edital, nos termos 
da legislação; Considerando que o certame tinha data fixada para ocorrer às 09:00hs do 
dia 09/11/2022, e do exíguo tempo para análises e apreciação das alegações; 
Considerando que o certame fora suspenso, para julgamento da impugnação ora citada, 
nos termos da publicação no Diário Oficial do Município de Seabra – BA., na página 
eletrônica https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, Edição 4255 de 08/11/2022, 
TORNA PÚBLICO aos interessados o JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO, da empresa 
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ 04.104.117/0007-61, que mérito, DEU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, e nos termos da legislação pertinente procederá as 
correções do Edital Pregão Eletrônico SRP 034/2022, e, consequentemente, procedendo 
alterações da data de recepção de propostas e julgamento, dado a necessidade de 
reformulação de propostas, nos termos da Lei, nos seguintes termos: 

a) Sejam procedidas alterações para constar como requisito mínimo tanque de 
combustível a partir de 72 litros; 

b) Seja procedida a inclusão no edital da exigência da Lei Federal nº 6.729/79 (Lei 
Ferrari), com a aquisição de veículo zero quilometro por empresa autorizada e com 
a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante; 

c) Seja o Edital do Pregão Eletrônico SRP 034/2022 republicado com as correções, 
devolvendo-se o prazo para a apresentação das propostas, em atendimento ao 
disposto no artigo 21, § 4º, da Lei n. 8.666/1993, garantindo o amplo conhecimento 
das disposições do instrumento convocatório, possibilitando a reformulação das 
propostas, caso necessário; 

A decisão e demais termos serão anexada nessa data na aba “Documentos”, na 
plataforma do Pregão Eletrônico (www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL 
Compras”)), e anexado ao presente aviso. Demais atos decorrentes da licitação serão 
divulgados no Diário Oficial do Município e na plataforma do pregão Eletrônico 
(https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial), e através do Portal da Transparência 
https://www.seabra.ba.gov.br/, e na página do Pregão Eletrônico, www.bll.org.br,  “Acesso 
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BLL Compras”. Outras informações poderão ser solicitadas através de e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com ou através do telefone (75) 3331-1421/1422. Seabra – BA, 
17 de novembro de 2022. – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


