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EXECUTIVO/LICITAÇÃO 

 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. 

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa para 

Prestação de Serviços de forma parcelada em Instalação e Fornecimento 

de equipamentos necessários a modernização da Iluminação Pública do 

município de Areia Branca/RN. 

 

DECISÃO 

 

 Trata-se de Processo Licitatório – Modalidade Pregão 

Presencial nº 011/2021, instaurado pelo Município de Areia Branca(RN), 

que tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 

para Prestação de Serviços de forma parcelada em Instalação e 

Fornecimento de equipamentos necessários a modernização da 

Iluminação Pública do município de Areia Branca/RN. 

; 

Publicado o aviso do certame licitatório no Diário Oficial deste 

Município, designando assim sessão de abertura do certame para o 

próximo dia 27 de maio do corrente ano, fora impetrado pedido de 

esclarecimentos novamente por parte da empresa Unicoba Energia S.A, 

inscrita no CNPJ n° 23.650.282/0001-78, pedido este encaminhado para 

o e-mail da Equipe de Licitações desta Prefeitura em 24/05/2021; 

 

Em seu pedido, a referida empresa faz uma série de 

questionamentos técnicos com relação à descrição dos itens objeto da 

presente licitação; 

 

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

O pedido de esclarecimentos encontra guarida no próprio 

instrumento convocatório, que assim prescreve: 

 

 

17.7 - Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos ou providências. Para tanto, o referido pedido 

terá de ser protocolado no setor de licitações, ou ainda por meio 

eletrônico através do e-mail (cplabedital@gmail.com).   

17.8 – (...).  

17.9 - As respostas a esclarecimentos, providências e 

impugnações serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

fornecido ao Setor de Licitações, pela empresa solicitante. 

17.10  - A petição será dirigida à autoridade subscritora do 

Edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

17.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 

 

Compulsando os autos, percebe-se que o Pedido de 

Esclarecimentos impetrado é idêntico ao que já fora impetrado pela 

mesma empresa, e já fora objeto de decisão devidamente publicada no 

Diário Oficial do Município, Edição de 14 de maio do corrente ano, 

decisão este fundamentada em análise técnica do Setor de Engenharia 

desta Prefeitura Municipal; 

 

É de ser ressaltado inclusive que a decisão acima referida, bem 

como a Análise Técnica, estão disponíveis no sítio eletrônico desta 

Prefeitura Municipal, sendo: https://areiabranca.rn.gov.br/editais/ 

 

Ante o exposto, recebo o Pedido de Esclarecimentos impetrado 

pela empresa Unicoba Energia S.A (CNPJ n° 23.650.282/0001-78), 

haja vista a sua tempestividade e, no mérito, deixo de acolhê-la, em face 

da matéria já ter sido objeto de apreciação por este Pregoeiro. 

 

Sendo assim, mantenho o certame para o dia e horário já 

designados. 

 

 

 Cumpra-se,  

Publique-se. 

 Areia Branca(RN), 25 de maio de 2021. 

 

 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA /RN. 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. 

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa para 

Prestação de Serviços de forma parcelada em Instalação e Fornecimento 

de equipamentos necessários a modernização da Iluminação Pública do 

município de Areia Branca/RN. 

 

DECISÃO 

 

 Trata-se de Processo Licitatório - Modalidade Pregão 

Presencial nº 011/2021, instaurado pelo Município de Areia Branca/RN, 

que tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 

para Prestação de Serviços de forma parcelada em Instalação e 

Fornecimento de equipamentos necessários a modernização da 

Iluminação Pública do município de Areia Branca/RN. 

 

Publicado o aviso do certame licitatório no Diário Oficial deste 

Município, designando assim sessão de abertura do certame para o 

próximo dia 27 de maio do corrente ano, fora impetrado Pedido de 

Impugnação ao Edital por parte da empresa BKL Construções Ltda. - 

EPP - CNPJ - 03.372.105/0001-60, pedido este encaminhado para o e-

mail da Equipe de Licitações desta Prefeitura em 25/05/2021. 

 

Em seu pedido, a referida empresa faz uma série de 

questionamentos técnicos com relação à descrição dos itens objeto da 

presente licitação. 

 

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

O pedido de impugnação encontra guarida no próprio 

instrumento convocatório, que assim prescreve: 

 

17.12 - Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos ou providências. Para tanto, o referido pedido 

terá de ser protocolado no setor de licitações, ou ainda por meio 

eletrônico através do e-mail (cplabedital@gmail.com).   

17.13 - (...).  

17.14 - As respostas a esclarecimentos, providências e 

impugnações serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

fornecido ao Setor de Licitações, pela empresa solicitante. 

17.15  - A petição será dirigida à autoridade subscritora do 

Edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

17.16 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 

 

Diante da tempestividade da Impugnação, a mesma fora 

recebida e, diante dos questionamentos técnicos com relação à descrição 

dos itens objeto da presente licitação, os autos foram remetidos para 

manifestação da equipe técnica de engenharia da Prefeitura Municipal, 

com o consequente cancelamento da sessão do Pregão Presencial nº 

011/2021. 

Após análise do referido Pedido de Impugnação e decisão, uma 

nova data será marcada para a realização da sessão. 

 

 Cumpra-se,  

Publique-se. 

 Areia Branca/RN, 25 de maio de 2021. 

 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 
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