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Pregão Eletrônico: PE32/2022 
EMISSÃO: 23/12/2022 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
possível aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da 
iluminação pública, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste 
edital. 
 

ATA DE OCORRÊNCIAS I 
 

No dia 04/01/2023, às 17 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de 
Peritiba, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto 
nº 263/2022 de 29/12/2022, para análise da impugnação recebida referente 
ao Processo de Licitação nº PE32/2022 na modalidade de Pregão Eletrônico. 
 
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos 
e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a 
documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão: 
 

No dia 30/12/2022, às 10h02 a empresa D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA 
cadastrou um pedido de impugnação através do portal de compras públicas. A 
mesma foi recebida e encaminhada aos setores de Engenharia e Assessoria 
Jurídica para os devidos trâmites legais. A impugnação foi deferida em parte.  
Assim a Comissão acata os pareceres Jurídico e do setor de Engenharia, 
deferindo em parte a impugnação recebida., ficando deferido no sentido de 
prorrogar o prazo de entrega por igual período de 15 (quinze) dias, totalizando 
30 (trinta) dias. Indeferir quanto a exigência de atestado de capacidade técnica, 
pois verifica-se que a natureza da licitação e do objeto licitado não justifica a 
necessidade de tal exigência. E quanto ao descritivo dos itens 27 e 28, os 
mesmos serão retificados. Será emitida uma retificação para esse edital, 
reabrindo o prazo. 

 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado 
pelos presentes. 
 
Peritiba-SC, 04/01/2023. 
 

 
_____________________________________ 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
Pregoeiro 

 
_____________________________________ 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
 

_____________________________________ 
MARCIANE DAÍSE WUADEN FINGER 
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ADEMAR GRAVE 
 

 
_____________________________________ 

MÁRCIO MARASCHIN 
 

 
 
 
 


