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ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES  

PROCESSO LICITATÓRIO 081/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2022 
 
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na 

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

Equipe de Apoio, nomeada através da Portaria Municipal nº 3746/2021, para tratar do 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES enviado por e-mail na data de 09/06/2022 pela empresa 

MHNET TELECOMUNICAÇÕES, potencial licitante do PROCESSO LICITATÓRIO N° 

081/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022 para a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO/INTERLIGAÇÃO DE REDE, 

ATRAVÉS DE CABO DE FIBRA ÓPTICA, E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O 

MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS”. A requerente realiza o seguinte questionamento: 

“Conforme listado em alguns itens, os documentos necessitam estar com firma 

reconhecida. Gostaria de saber se seria possível realizar a assinatura digital dos 

documentos, com certificação ICP Brasil, substituindo assim o reconhecimento de firma. 

Passamos à resposta: Basicamente, o reconhecimento de firma consiste em uma 

declaração pela qual o tabelião confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura 

de determinada pessoa em um documento. Nos termos da Lei nº 14.063/2020, que trata 

da validade de assinaturas eletrônicas perante o ente público, “a assinatura eletrônica 

qualificada será admitida em qualquer interação eletrônica perante o ente público, 

independentemente de cadastramento prévio (…)” (inciso III do §1º do artigo 5º). Desta 

forma, a assinatura digital presume-se verdadeira com relação aos seus signatários, 

sendo a modalidade digital com o nível mais elevado de confiabilidade, uma vez que 

necessita de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora (ICP-Brasil), 

podendo, inclusive, substituir o reconhecimento de firma em cartório. A validade da 

assinatura digital perante a Lei nº 14.063/2020 também admite o uso, em alguns casos, 

tanto da assinatura eletrônica simples quanto da eletrônica avançada, nos termos da 

Lei, na autenticação em substituição do reconhecimento de firma. Antes disso, a 

assinatura eletrônica foi regulada de forma geral no Brasil em 2001, com a Medida 

Provisória nº 2.200-2, a qual afirma que todo documento eletrônico assinado 

digitalmente com Certificado emitido pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em 

relação aos signatários e tem validade jurídica (§ 1º do art. 10). Nada mais havendo a 

tratar, encerrou-se a presente ata que vai assinada pelos presentes. 

___________________________________ 

Márcia Ludwig Henika – Pregoeira 



 
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 2 de 2 
 

 

 

 ___________________________________  

Célio André Ré – Equipe de Apoio 

 

___________________________________ 

Daiane Michele Finatto – Equipe de Apoio 

 

__________________________________ 

Giovani Rebonatto – Equipe de Apoio 

 


