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Re: Credenciamento para participação em Tomadas de Preço
promovidas pelo município de Várzea Grande

Bom dia. 

O Edital prevê: 

7.1. A licitante deverá efetuar o cadastramento na Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT, até o terceiro
dia anterior à data marcada para a abertura, para atender o disposto no “art 22 § 2o  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”.
7.2. Para cadastramento a licitante deverá apresentar a documentação descrita nos subitens 12.5., 12.6 e 12.7
do edital. 

Portanto, é obrigatório o cadastramento junto a Comissão Permanente de Licitação. 

A licitante poderá utilizar os documentos apresentados no cadastramento, também na habilitação (itens 12.5,
12.6 e 12.7 do edital), desde que seja incluído no envelope de habilitação o Certificado e Cadastro emitido pela
CPL. E ainda, incluir no envelope de habilitação os demais documentos exigidos nos itens 12.8 e 12.9 do
Instrumento Convocatório.

Atenciosamente,

Aline Arantes Correa
Presidente CPL

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração
Superintendência de Licitação
(65) 3688-8020 / 8443-1238
licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

De: Orgplan Engenharia <orgplan@live.com> 
Enviado: 16 de agosto de 2018 11:04 
Para: Licitação Administração PMVG 
Assunto: Credenciamento para par�cipação em Tomadas de Preço promovidas pelo município de Várzea Grande

Senhora Presidente,

Considerando os Editais de Tomada de Preços publicados pelo Município de Várzea Grande, e, tomando como
exemplo, neste ques�onamento, o Edital TP 003/2018, em especial aos seus itens 6.1, 7.1 e 7.2, os quais

Licitação Administração PMVG
qui 16-08-2018 12:14

Para:Orgplan Engenharia <orgplan@live.com>;
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sejam:

"6.1. Poderão par�cipar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas no País e que atendam as
condições deste Edital e seus anexos, apresentarem os envelopes I e II na data, prazo e local indicados no
preâmbulo deste instrumento convocatório, bem como no aviso de licitação.

5.1.1 A licitante deverá efetuar o cadastramento na Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT, até o
terceiro dia anterior à data marcada para a abertura, para atender o disposto no “art 22 § 2o 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”, conforme preceitua o item 07 do edital. " 

-----

"7.1. A licitante deverá efetuar o cadastramento na Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT, até o
terceiro dia anterior à data marcada para a abertura, para atender o disposto no “art 22 § 2o 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”.

7.2. Para cadastramento a licitante deverá apresentar a documentação descrita nos subitens 12.5., 12.6 e
12.7 do edital. " 

E, analisando tais itens conjuntamente com o item 12.4.1, abaixo transcrito, temos que o mesmo coloca o uso
do CERTIFICADO DE CADASTRO DE FORNECEDOR como opcional:

"12.4.1. A licitante que optar por u�lizar a documentação do subitem “7.2” do Edital como habilitação,
deverá incluir no envelope de documentos de habilitação, o CERTIFICADO DE CADASTRO DE FORNECEDOR
emi�do pela CPL, sob pena INABILITAÇÃO." 

Assim, como base em todas as informações prestadas pergunta-se:

O CADASTRAMENTO prévio junto a CPL é OBRIGATÓRIO ou a apresentação correta de TODA a documentação
prevista nos itens 12.5, 12.6 e 12.7, será necessária e suficiente para a plena HABILITAÇÃO da licitante?

Atenciosamente,

Eng. Jean Mar�ns Nunes
Orgplan Engenharia Ltda - ME


