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Pregão Presencial: PR25/2021 

EMISSÃO: 27/04/2021 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 

aquisição de pneus, câmaras e manchões para veículos e máquinas do Município de 

Peritiba, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital. 

ATA DE OCORRÊNCIAS I 

 

No dia 11/05/2021, às 13h30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, 

reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 31/2021 de 

27/01/2021, para dar continuidade na Licitação nº PR25/2021 na modalidade de Pregão 

Presencial. 

No dia 04/05/2021 às 13h36 através do e-mail camilabergamoadv@hotmail.com, foi 

recebido uma impugnação de CAMILA BERGAMO e no dia 07/05/2021 às 16h02 foi 

recebido uma impugnação da empresa LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. As duas 

impugnações foram repassadas para a assessoria jurídica para análise, sendo que a mesma 

opinou pelo deferimento do pedido de impugnação da empresa LAGB ACESSÓRIOS E 

PEÇAS LTDA e pelo deferimento parcial da impugnação de CAMILA BERGAMO. Em 

conformidade com o parecer emitido pela assessoria jurídica do município, a pregoeira e 

equipe de apoio decidem por deferir o pedido de impugnação apresentado pela empresa 

LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA e deferir parcialmente a impugnação 

apresentado por CAMILA BERGAMO, excluindo do edital, através de retificação, as 

cláusulas do termo de referência que exigiam:  

II -Declaração/Certificado expedido pelo fabricante de garantia mínima de 05 (cinco) 

anos contra vícios e defeitos de fabricação; 

IV - Para comprovação da durabilidade e qualidade dos pneus a licitante deverá apresentar 

1 (um) dos documentos abaixo relacionados: 

a) Homologação da marca junto às montadoras automotivas. 

b) Certificado de aprovação conforme ISO/TS 16949. 

c) Declaração de montadora de que a marca do pneu apresentado é utilizada em sua linha 

e montagem. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos 

presentes. 

 

Peritiba-SC, 11/05/2021. 

 

Assinaturas 

 
PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

_____________________________________ 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
Pregoeiro 
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_____________________________________ 

CESAR DE ALMEIDA 

 

_____________________________________ 
LIZIANE KLEIN GAERTNER 

 

_____________________________________ 
MÁRCIO MARASCHINI 

 

 

 

 

 


