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DECISÃO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

Referência: Processo Administrativo nº 2451/2021. 

Objeto: Prospecção do mercado imobiliário. 

Impugnante: Sombreiro Participações e Investimentos LTDA. 

1. DA COMPETÊNCIA DA COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL 

1.1. O art. 6º da Lei 8.666/93 estabelece,  que “Para os fins desta Lei, considera-se: (...) 
XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função 
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e 
ao cadastramento de licitantes”, conforme legislação vigente, a CPL apresenta sua decisão 
acerca do pedido de IMPUGNAÇÃO. 

2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO 

2.1. Trata-se de impugnação apresentada pela empresa Sombreiro Participações e 
Investimentos LTDA, CNPJ: 22.333.794/0001-48, ao Certificado de Registro Cadastral – CRC 
do edital de Chamamento Público n.º 01/2022.  

2.2. O pedido foi encaminhado no e-mail institucional compras@crmvma.org.br, no dia 
29 de abril às 16:57. Deste modo, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em 
observância com as exigências contidas no edital. 

2.3. O edital dispõe no item 11. “Aos proponentes são assegurados o direito de 
interposição de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação do resultado, 
nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos 
ali estabelecidos.” 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

3.1. As razões apresentadas, tempestivamente, pela impugnante, foram as seguintes: 

01. Em suas argumentações, a impugnante alega: a) Descumprimento às exigências 
constantes no Edital; b) Ausência da “Cópia da Escritura Pública devidamente registrada ou 
equivalente”, conforme exigência constante do subitem 4.5.5 do Edital; c) Ao fim, requer a 
desclassificação da empresa Jeová Barbosa Engenharia LTDA, com o consequente 
cancelamento da sua inscrição no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do CRMV-MA. 

4. DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 
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4.1. A Constituição Federal (C.F), em seu art. 5º, inciso LV, estabelece claramente, o 
direito de ampla defesa conforme o texto legal: “LV – Aos litigantes, em processo jurídico ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes.” 

4.2. A CPL, no uso das suas atribuições legais, notificou a impugnada (Jeová Barbosa 
Engenharia Ltda, CNPJ: 03.022.252/0001-00 no dia 03/05/2022) por meio do OFICIO n° 
149/2022, o CRMV-MA solicitou que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse defesa 
referente a impugnação. No dia 04/05/2022, foi protocolado documento conforme 
publicação no site. 

5. DAS CONSIDERAÇÕES  

5.1. Cumpre destacar que, os atos praticados por esta Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia e da legalidade e a 
vinculação ao instrumento convocatório em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei 
nº 8.666/93. 

Vale ressaltar que o presente Edital e seus anexos foram analisados e aprovados pela 
Assessoria Jurídica do CRMV-MA, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 
8.666/93, demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente. 

Quanto a ausência da Cópia da Escritura Pública devidamente registrada ou equivalente, 
“segundo o princípio da continuidade ou trato sucessivo, nenhum título pode ingressar no 
registro de imóveis sem que o título anterior esteja registrado, ou seja, deve haver uma 
ligação, um encadeamento entre o que será objeto de registro e o que antecedeu a esse 
registro, de forma que não configure lacuna ou interrupções na seara registrária. Logo, a 
sequência entre um registro e outro não pode ser quebrada, vale dizer, para que uma 
pessoa possa transmitir uma propriedade, o título de aquisição deve estar registrado 
(MARTHA EL DEBS, 2020, p. 1079). 

5.2. Tendo em vista as razões da impugnação, foi apresentado o registro de imóveis que 
demonstra a existência de um único proprietário. Com isso, resta claro que a solicitação da 
escritura pública se torna inexequível, pois o empreendimento e as salas comerciais 
pertencem a Jeová Barbosa Engenharia Ltda conforme imagens abaixo:   
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6. DA CONCLUSÃO 

6.1. Ante o exposto, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO, mantendo o Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) da empresa Jeová Barbosa Engenharia Ltda. 

 

São Luis, 11 de maio de 2022. 

 

 

Silvia Maria Mendes Ahid  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CRMV-MA 

 

Grenda Sameire do Nascimento Santos  

Membro da CPL 
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