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Ata 002/2022 – Pregão Presencial 021/2022 

Registro de Preços – Aquisição de materiais de construção e madeiras. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, reuniu-se na sala 

dezenove do Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, 368 – Restinga Sêca (RS), a 

Pregoeira Maria José Bortoluzzi Pôrto e a Equipe de Apoio, representada pelos membros Ivanita 

Bordignon e Natália Bisognin Fernandes, nomeados pelas Portarias 047/2021 e 048/2021, com a 

finalidade de dar prosseguimento ao julgamento do processo licitatório Pregão Presencial 021/2022, 

Registro de preços para possível aquisição de materiais de construção e madeiras, solicitado por 

diversas secretarias. Participaram do certame as empresas: AH2A COMÉRCIO DE EPIS E 

UNIFORMES LTDA; ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA; BOLZAN & BAUMART 

LTDA; IVO SIDNEI M DA SILVA - ME; PUNTEL & SILVA LTDA e VARGAS MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. Todas as empresas se declararam beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações. Conforme a Ata 001/2022, decorridos os prazos, a empresa ATACASUL 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA expôs, tempestivamente, suas razões e não houve contrarrazões. A 

requerente alega que apresentou documento válido para o certame, e para isso solicitou sua “imediata 

habilitação”. Na sequência, foi encaminhado o Memo 2.320/2022 à Procuradoria Jurídica juntamente 

com os autos do processo solicitando parecer. Posteriormente, a Procuradoria do Município emitiu 

Parecer Jurídico nº 055/2022, opinando pelo conhecimento do recurso, e no seu mérito pelo seu 

IMPROVIMENTO. Relatando que os argumentos da recorrente não procedem, visto que o documento 

apresentado, apesar de estar dentro do prazo de validade, não vincula o município e que este visa 

imprimir segurança jurídica e contemporaneidade ao documento exigido. Coloca ainda que o 

recorrente ao não impugnar oportunamente os termos no edital presume-se sua aceitação às regras 

editalícias ao participar do certame. Por fim, Pregoeira e Equipe de Apoio acatam o descrito no 

Parecer Jurídico e mantém a decisão apresentada na ata 001/2022. Em conformidade com o item 9.2 

do edital e decisão descrita na ata supracitada, as participantes BOLZAN & BAUMART LTDA, 

PUNTEL & SILVA LTDA e VARGAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ficam convocadas 

para sessão pública no dia 28 de abril do corrente ano, às 9 horas, a fim de realizar a negociação dos 

itens. Encaminha-se o processo ao senhor Prefeito Municipal para decisão final. Nada mais havendo a 

constar, assinam a presente ata: 

 

Pregoeira:                                        Equipe de Apoio: 

 

 

 

Maria José Bortoluzzi Pôrto                 Ivanita Bordignon                            Natália Bisognin Fernandes 

 


