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Ao: 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
7ª REGIÃO - CREFITO-7 
 
E-mail: licitacao@crefito7.gov.br 
 
 
 
At. Srª. NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRA 
 
C/C. Sr. GUSTAVO FERNANDES VIEIRA 
PRESIDENTE do CREFITO-7 
 
 
Referência: Pregão Eletrônico nº 02/2022 / Processo nº 2182621/2021 
 
 
VIRTOS INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º 03.348.929/0001-02; Inscrição Estadual nº 253.929.776, com 
sede na Av. Prof. Othon Gama D'Eça, 900, Sala 612 - Bloco A, Centro, 
Florianópolis/SC, CEP: 88015-240 - Telefone: (48) 2106-1400 - E-mail: 
fernando@virtos.com.br; vem TEMPESTIVAMENTE perante V. Exa., requerer: 
 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A FASE 
CLASSIFICATÓRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, IMPETRADO 
TEMPESTIVAMENTE; 
 
com as inclusas razões, com fulcro no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002; e artigos nºs 56 ao 65 da Lei Federal nº 
9.784/1999. 
 
 
 

1) DAS RAZÕES E DO DIRETO: 
 
 

A Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos 
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de 
sua competência. 

O princípio da motivação está relacionado aos atos da administração, o que 
significa a exteriorização, a descrição dos motivos que determinaram a pratica 
daquele ato administrativo, permitindo que se verifique a legalidade do ato, a 
qualquer tempo. 

A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos. 
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Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e 
de mérito. 

O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

São legitimados para interpor recurso administrativo: a) os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; b) aqueles cujos direitos ou interesses 
forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; c) as organizações e 
associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; d) os 
cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 

O recurso não tem efeito suspensivo, mas havendo justo receio de prejuízo de 
difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a 
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao 
recurso. 

O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular 
ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua 
competência. 

A empresa VIRTOS INFORMÁTICA LTDA., licitante participante deste certame 
licitatório, foi desclassificada indevidamente, motivo pelo qual foi interposto às 
15:58h do dia 14/03/2022; portanto TEMPESTIVAMENTE, Recurso 
Administrativo visando a retificação da decisão ou, obtenção de esclarecimentos 
que supostamente motivaram a sua desclassificação nesta licitação. 
 
Porém, até o presente momento, não houve qualquer resposta deste órgão 
pertinente ao referido recurso; motivo pelo qual impede legalmente o 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
7ª REGIÃO - CREFITO-7ª, a dar prosseguimento a este certame licitatório; 
inclusive, com a classificação de outra licitante remanescente na ordem de 
classificação, conforme divulgado na ATA deste certame.  
 
 
 
 
 
2 – DOS PEDIDOS: 
 
 
Assim, diante ao exposto, REQUER: 
 

a) Que seja encaminhado à VIRTOS INFORMÁTICA LTDA., resposta ao 
Recurso Administrativo impetrado dia 14/03/2022; 
 

b) Que sejam anulados todos os atos realizados por este Pregoeiro, até a 
análise, julgamento e resposta ao Recurso Administrativo. 
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Finalizando, e em não sendo emitida a devida resposta, restará a VIRTOS 
INFORMÁTICA LTDA., por questões de ordem legais e de direito, impetrar 
Mandado de Segurança. 
 
 
 
 
Cordiais Saudações, 
 
 
 
 
Florianópolis, 30 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Fernando Schauffert Portela Gonçalves 
CPF: 729.979.829-87 
Virtos Informática Ltda. 
CNPJ: 03.348.929/0001-02 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Advº Rodrigo Menezes Moure 
OAB/SC nº 55.315 
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