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JULGAMENTO DE RECURSOS – TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às onze horas, nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Portão/RS, a Comissão de Licitações julgou os recursos interpostos 
pelos participantes GUSTAVO TURANI, protocolo nº 2021/4800, e MARLENE BOLZAN, 
protocolo nº 2021/4799. Observado a tempestividade dos recursos dentro dos prazos regulares, 
ambos foram aceitos para julgamento. Ambos os participantes alegam que a falta do FGTS 
não resultaria na inabilitação, uma vez que não possuem cadastro como empresa e nem 
contratação de empregados, conforme declarações nos documentos de habilitação. A 
Comissão de Licitações entende que os participantes não cumpriram o edital, e caso não 
pudessem apresentar tal documento, com base legal, o procedimento correto seria o pedido de 
impugnação, conforme disposto no art. 41 da Lei 8666/93, não podendo, na atual fase da 
licitação, utilizar o argumento de isenção da declaração de regularidade do FGTS. 
Apresentado os fatos, a Comissão de Licitações esclarece que o edital é peça fundamental à 
seleção e classificação de licitantes em condições equivalentes para a contratação do objeto 
licitado, não podendo o julgamento sair das condições impostas pelo edital. Caso não fosse 
possível apresentar a regularidade de FGTS por pessoa física, os demais participantes também 
não teriam cumprindo tal dispositivo. Assim, com base nos princípios de Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo, da Legalidade e da Impessoalidade, a 
Comissão de Licitações indefere os recursos interpostos. Encaminhe-se o presente processo 
para avaliação e decisão de autoridade superior competente, nos termos do art. 109, § 4º da lei 
8666/93, onde não havendo alterações na habilitação dos concorrentes, fica marcado para o 
dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos a abertura das 
propostas financeiras e na mesma sessão a realização de sorteio público para os casos de 
empate. O sorteio público será realizado pelo processo de desidentificação. Nada mais tendo a 
constar. Portão, 11 de agosto de 2021.   
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