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JULGAMENTO HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 05/2020 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Portão, às oito horas e trinta minutos, a Comissão de Licitações 
procedeu ao julgamento do recurso interposto pela empresa BOMPAVI 
PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME no processo licitatório Tomada 
de Preços 05/2020. Dos fatos relacionados, a licitante informa que apresentou o 
certificado de fornecedor. Tendo em vista que a comissão não identificou tal 
documento, julgou pela inabilitação. Porém, é correto que, as empresas para 
participarem da modalidade Tomada de Preços devem estar cadastradas até três dias 
antes do recebimento das propostas; 

Art. 22. 

... 

§ 2
o
  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 

todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

... 

. No referido processo, as empresas deveriam apresentar documentos equivalentes para 
o cadastro e a fase de habilitação, que, neste caso se realizou. É verificado um 
formalismo excessivo em exigir os mesmos documentos, tanto para o cadastro, quanto 
para a habilitação, e é imprescindível que a administração busque a proposta mais 
vantajosa, conforme Art. 42. § 5

o.
 . Sabendo que as empresas GLOBALSUL 

CONSTRUTORA EIRELI – EPP, inscrita no nº de CNPJ 35.547.805/0001-34 através 
do protocolo nº 6101, de 03 dez 20 e BOMPAVI PAVIMENTADORA E 

CONSTRUTORA EIRELI – EPP, inscrita no nº de CNPJ 26.377.984/0001-1, através 
do protocolo nº 6157, de 07 dez 20, solicitaram o cadastro de fornecedores, onde ambas 
foram cadastradas, sem alteração, e que as mesmas possuem toda a habilitação fiscal e 
técnica corretas, seria ato formal excessivo manter a inabilitação das empresas 
supracitadas. E também conforme Decreto Municipal nº 991 de 17 Fev 17, estabelece 
que o cadastro do fornecedor só terá validade se cumpridas as exigências do referido 
decreto, que nesse caso em seu Art. 8º estabelece que: 

Art. 8º Deferida a solicitação, o Departamento de 

Compras publicará em Edital a categoria e o grupo em 

que tenha sido classificado o cadastrado. 

§ 1º O Edital será datado e assinado e indicará o prazo de 

validade do Cadastro, que não poderá ser superior a 12 

(doze) meses. 

 § 2º A validade do Cadastro será renovada sempre que o 

cadastrado atualizar o seu registro, na forma desse 

Regulamento. 

.  Verifica-se que as empresas não podem ser prejudicadas, e se assim fosse, todos os 
cadastros perderiam a validade, por não cumprirem às exigências legais. Assim, em 
vista de falta do procedimento administrativo explicado e por considerar o excessivo 
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formalismo presente no edital, a comissão reconsidera o seu parecer e julga que ambas 
as licitantes supracitadas estão devidamente habilitadas para seguimento no processo 
licitatório sob a modalidade Tomada de Preços 05/2020. Para tomada de decisão final, é 
encaminhado à autoridade superior o presente processo, que deverá ser realizada em até 
cinco dias úteis conforme Art. 109.  §4º da Lei Federal 8.666/93. Nada mais tendo a 
constar, encerra-se a presente ata, que após lida e achada conforme, passa a ser 
assinadas por todos os presentes. Portão, 11 de janeiro de 2021. 
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