
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 

Página 1 de 1 
 

 
ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E 

ALTERAÇÕES AO EDITAL 
 
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na 

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Barra Funda, reuniu-se a Comissão de 

Licitações, nomeada através da Portaria Municipal nº 3745/2021, para analisar a 

Impugnação referente ao Edital PROCESSO LICITATÓRIO N° 157/2021, 

CONCORRÊNCIA N° 001/2021, apresentado pelo BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S/A. Referida “impugnação” em síntese busca a retirada ou alteração 

do item 15.2 do edital, que prevê que caso sejam necessárias a instalação de mais 

máquinas para atendimento eletrônico aos servidores, o licitante vencedor tem o prazo 

de 10 (dez) dias para tanto, a contar da notificação a ser emitida pelo Município. Tal 

pedido de fato merece ser acolhido, não para retirar a exigência, mas para ampliar o 

prazo de atendimento da necessidade, caso venha a surgir, para 120 (cento e vinte) 

dias, uma vez que poderá ser necessário modificar a sala onde será instalado a unidade 

de atendimento, ou mesmo a indicação e disponibilização de terminal de auto 

atendimento. Assim, a comissão entende que o prazo de 10 (dez) dias, deve ser que 

quatro meses, no referido item 15.2 do edital. Resta a questão de retificado o edital, é 

necessário ou não a reabertura de prazo. Ocorre que o artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93, 

que regula a presente licitação somente exige a reabertura do prazo quando a alteração 

altera a formulação da proposta. No caso, a proposta já está levando em conta a 

necessidade, de que se houver demanda, deverá disponibilizar mais terminais. Assim, 

o custo em si já está incluso no edital anterior. O que está sendo alterado é somente o 

prazo para a possível adequação. Nesse contexto, entende a Comissão que não é o 

caso de modificar a data de abertura da licitação, pois a alteração não afeta a formulação 

das propostas pelos licitantes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata. 
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Márcia Ludwig Henika  

 
_________________________________________ 

Daiane Micheli Finatto  
 

_________________________________________ 
Célio André Ré 

 
_________________________________________ 

Giovani Rebonatto 


	ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÕES AO EDITAL

