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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

Ata 001/2020 - Pregão Eletrônico 034/2020 

Aquisição de equipamentos médicos, mobiliários, processamento de dados e outros, para o Posto de 

Saúde Bela Vista, Unidades de Saúde do Município e Pronto Atendimento Municipal. 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniu-se na sala quatorze do 

Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, 368 – Restinga Sêca (RS), a Pregoeira Maria José 

Bortoluzzi Pôrto e a Comissão de Apoio, representada pelos membros Denilson Pires Neves e Lucas da 

Silveira, nomeados pelas Portarias 024 e 025/2020, com a finalidade de julgar o pedido de impugnação 

apresentado, tempestivamente, junto ao Órgão Provedor do Sistema pela empresa MTB TECNOLOGIA, ao 

processo licitatório Pregão Eletrônico 034/2020 - Aquisição de equipamentos médicos, mobiliários, 

processamento de dados e outros, para o Posto de Saúde Bela Vista, Unidades de Saúde do Município e 

Pronto Atendimento Municipal, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa alega que o edital 

apresenta pontos que violam a ampla concorrência, mais especificamente na descrição do item 33, cuja 

definição teria atendimento somente de uma marca com registro na ANVISA. Diante do exposto, 

submetemos as alegações à análise da Secretaria Municipal de Saúde e da Procuradoria Jurídica do 

Município (Memo nº 162/2020). Na sequência, baseado na solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 

encaminhada através de e-mail à Pregoeira Municipal pedindo que seja alterada a redação do referido item, a 

Procuradoria Jurídica emitiu o Parecer Jurídico de nº 132/2020, opinando pelo conhecimento e, no seu 

mérito, pela procedência da alegação apresentada pela empresa supracitada. Por fim, Pregoeira e Comissão 

de Apoio acatam a opinião desta Procuradoria e declaram o pedido de impugnação da empresa 

PROCEDENTE. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata: 

 

Pregoeira:                                                  Comissão de Apoio: 

 

 

 

Maria José Bortoluzzi Pôrto                   Denilson Pires Neves                     Lucas da Silveira 

 


