
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

Processo nº 2182621/2021

Pregão eletrônico nº 02/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de

backup  em  nuvem  para  um  volume  de  dados  de  5  terabytes  incluindo  garantia  de

funcionamento e suporte técnico, por 12 meses, visando atender às necessidades do Conselho

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região.

Interessado: CREFITO-7

Recorrente: VIRTOS INFORMÁTICA LTDA.

ANÁLISE DE RECURSO

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  interposto  tempestivamente  pela  empresa  VIRTOS

INFORMÁTICA LTDA,  acostado no sistema e portal da transparência,  em face da decisão

desta  pregoeira  que  a  inabilitou  e  declarou  vencedora  do  certame  a  empresa  LLEVON

INFORMATICA  LTDA,  no  Pregão  Eletrônico  de  nº  02/2022,  processo  nº  2182621/2021,

objetivando  a  Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviço  de

gerenciamento  de  backup  em  nuvem  para  um  volume  de  dados  de  5  terabytes  incluindo

garantia de funcionamento e suporte técnico, por 12 meses, visando atender às necessidades do

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região.

Irresignada com a susodita decisão a Recorrente apresentou razões e fundamentos junto a esta

autarquia, após manifestação de intenção de recurso, arguindo, em apertada síntese, que  “  a

empresa  VIRTOS  INFORMÁTICA  LTDA,  licitante  participante  deste  certame  licitatório,  foi

desclassificada  indevidamente,  motivo pelo qual  foi  interposto às  14:55h do dia  25/03/2022; 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.”

Registra-se, por oportuno, que fora concedida vista das razões recursais as participantes, sendo

que  apenas  a  empresa  LLEVON  INFORMATICA  LTDA,  tempestivamente,  apresentou
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contrarrazões acostadas no sistema e portal da transparência, apontando que inexistem razões

para  o  acolhimento  das  irresignações  da  Recorrente  e  que  as  razões  apresentadas  pela

recorrente são descabidas fática e judicialmente, ao tempo em que, consigna o acerto da decisão

desta Pregoeira ao declará-la vencedora.

Destarte, em obediência ao art. 17, inciso VII, do Decreto Federal nº 10.024/2019, cumpre-me

efetuar a instrução do processo e consequente exame das razões, com o fito de prestar os subsí-

dios necessários à tomada de decisão pela Autoridade Superior.

É o relatório.

I - DA TEMPESTIVIDADE

No  dia  25/03/2022 abriu-se  o  prazo  para  que  qualquer  licitante  manifestasse,  imediata  e

motivadamente, a intenção de recorrer, conforme consta no item 12. do Edital nº 02/2022.

A  licitante  ora  Recorrente  declarou  expressamente  no  meio  apto,  qual  seja,  no  sistema

Comprasnet, a intenção de interpor recurso. Assim sendo, a intenção de recurso apresentou-se

tempestiva e foi aceita pela Pregoeira.

Posto  isso,  passamos  ao  mérito  do  recurso  apresentado  pela  empresa  VIRTOS

INFORMÁTICA LTDA.

II – DO MÉRITO

Precipuamente, é salutar registrar que documentação de habilitação e proposta da Recorrente

fora  avaliada  cuidadosamente,  inclusive  houve  posicionamento  específico  apresentado  pela

área técnica sobre a questão, que apresentaremos a seguir.

O Pregão 02/2022 foi  realizado no dia  21/02/2022,  onde nesta  mesma data  às  10:28:36  foi

iniciada, após a Fase de Lances, a “Etapa de julgamento das propostas”, sendo negociado com a

empresa melhor classificada, o valor ofertado no último lance, conforme Item 8.31 do Edital,

desta maneira e Empresa  VIRTOS INFORMÁTICA LTDA,  nos informa via Chat  às 10:37:02

“Bom dia, Sr. pregoeiro! Sim, vamos fechar em R$ 19.000,00.”

Sendo assim, conforme Item 8.31.2 do Edital, o Pregoeiro solicitou via Chat o envio da proposta

ajustada, no prazo fixado no Edital, sendo enviado pela empresa em tempo hábil.

Às  10:37:02 o Pregoeiro envia pelo Chat a seguinte informação “ SRS. FORNECEDORES, INICIAREMOS A

ANÁLISE QUANTO A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, DAREMOS UMA PAUSA AS 12:30 E RETORNAREMOS AS 13:30.”
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Às  13:53:33  e  às  15:22:05,  enviamos  a  seguinte  mensagem  via  Chat  ”ESTAMOS  AGUARDANDO

POSICIONAMENTO DA ÁREA TÉCNICA PARA DARMOS ANDAMENTO, FAVOR AGUARDAREM”.

A Comissão de Licitação verificou inconsistência na referida Proposta e solicitou ajuste também

via Chat, sendo prontamente atendida pela Empresa.

A  pedido  da  Área  Técnica  do  Crefito  7,  foi  solicitado  via  Chat  às  16:24:43  “Para  VIRTOS

INFORMÁTICA  LTDA  -  FAVOR  ENVIAR  NOTA  FISCAL  REFERENTE  AO  SERVIÇO  APRESENTADO  NO  ATESTADO  DE

CAPACIDADE  TÉCNICA  JUNTAMENTE  COM  A  PROPOSTA.”,  sendo  também  prontamente  atendida  a

solicitação do Pregoeiro.

A pedido do Setor Técnico a fim apurar detalhadamente a Habilitação da Empresa, o Pregoeiro

solicitou  via  Chat,  dia  22/02/2022  às  08:46:25  para  a  empresa  confirmação  referente  ao

enquadramento de sua atividade econômica:  “Para VIRTOS INFORMATICA LTDA - SR. FORNECEDOR, favor

evidenciar o enquadramento das suas atividades econômicas ao requerido no PE 02/2022 do CREFITO7. Prazo de 2

horas  a  partir  da convocação.”  e foi  reiterado o pedido, após a Empresa informar que não havia

entendido  a  pergunta  às  09:08:38: “Para  VIRTOS  INFORMÁTICA  LTDA  -  ACABOU  OCORRENDO  UMA

DESCONEXÃO, POR ISSO SÓ RESPONDI AGORA. SR FORNECEDOR ABRIMOS OS DOCUMENTOS, PEDIMOS QUE INDIQUE O

CNAE CORRESPONDENTE AO OBJETO LICITADO.”, sendo respondido pela Empresa às 09:14:22:  “Para o item

1 – 6203100”.

Enviamos a informação ao Setor Técnico do Crefito 7 que solicitou a suspensão da sessão para

que pudesse ser analisada minuciosamente a documentação da Empresa, sendo informado por

meio  do  “AVISO  DO  SISTEMA”  o  dia  e  horário  previsto  para  continuidade  da  sessão:

08/03/2022 às 9:00.

Tendo em vista o indicado no Parecer Técnico, a Empresa VIRTOS INFORMÁTICA LTDA foi

inabilitada,  sendo  informado  em  campo  próprio  do  sistema  “RECUSA  DA  PROPOSTA”:

“Recusa da proposta. Fornecedor: VIRTOS INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.348.929/0001-02, pelo melhor lance de

R$ 19.400,0000. Motivo: EMPRESA INABILITADA DE ACORDO COM ITEM 5.1 DO EDITAL, PARECER TÉCNICO DO CREFITO

7(não atendendo ao disposto no Item 9.1 do Edital) E  DE ACORDO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO

ACORDÃO 642/2014-PLENÁRIO.”

Em 09/03/2022, a Empresa manifestou a intenção de recorrer e foi verificado um equívoco na

informação inserida no sistema como um dos motivos de inabilitação: “...(não atendendo ao disposto

no Item 9.1 do Edital)...”, pois a Empresa atendeu ao Item 9.1 do Edital, a referida inabilitação se deu

baseada em parte do Item 5.1 do Edital e no Acordão 642/2014 – Plenário.

No intuito de ajustar a informação, retornamos a fase de “JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”,

e fizemos o ajuste, passando a constar a seguinte informação:  “Recusa da proposta. Fornecedor: VIRTOS

INFORMÁTICA  LTDA,  CNPJ/CPF:  03.348.929/0001-02,  pelo  melhor  lance  de  R$  19.400,0000.  Motivo:  EMPRESA

INABILITADA DE ACORDO COM  ITEM 5.1 DO EDITAL, PARECER TÉCNICO DO  CREFITO 7 E TRIBUNAL DE CONTAS DE

CONTAS DA  UNIÃO, NO ACORDÃO 642/2014-PLENÁRIO.”
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Oportuno informar que antes de dar continuidade a  sessão no dia 25/03/2022, o Pregoeiro
informa  via  Chat,  dia  22/03/2022,  às  12:15:24:  “SRS.  FORNECEDORES,  INFORMO  QUE  SERÁ

RETIFICADO  A  REDAÇÃO  DA  JUSTIFICATIVA  QUE  MOTIVOU  A  INABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  VIRTOS
INFORMÁTICA LTDA, MANTEND0-SE AS MESMAS RAZÕES JÁ INDICADAS ANTERIORMENTE. INFORMAMOS
QUE RETORNAREMOS A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PARA RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO, E
ABRIREMOS NOVO PRAZO PARA RECURSO, INFORMAMOS QUE O DIA PARA REINICIO DA SESSÃO SERÁ
25/03/2022, ÀS 14:00.”

Desta forma, novamente foi aberto Prazo para Intensão de Recurso, dando oportunidade as
empresas recorrerem, conforme Item 12 do Edital, assim a Empresa VIRTOS INFORMÁTICA
LTDA, manifestou tempestivamente a intenção de recorrer, sendo aceita pelo Pregoeiro.
A Empresa em questão atendeu em parte o Item 5.1 do Edital, em ralação ao SICAF a mesma se
apresentou regular, sua inabilitação foi devido a incompatibilidade do ramo de atividade com o
objeto  da Licitação,  baseado no que está descrito no  Parecer  Técnico,  além do  indicado no
Acordão 642/2014 – Plenário.

Conforme Item 5.1 do Edital:   “Poderão participar  deste  Pregão  interessados cujo ramo de  atividade  seja

compatível com o objeto desta licitação…”

Dispôs o parecer técnico: 

“Em resposta ao recurso administrativo referente à fase classificatória no pregão eletrônico nº 02/2022

impetrado pela empresa VIRTOS INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob n.º 03.348.929/0001-02 discorro acerca da habilitação técnica. 

Em 21 de fevereiro de 2022 foi encaminhado ao departamento de tecnologia desse Regional, pedido de

análise do objeto social e do atestado de capacidade técnica apresentados pela licitante, após apreciação, foi

possível  identificar  que  embora  o  referido  atestado  comprovasse  a prestação  do  serviço,  a  atividade

econômica explicitada no objeto social da referida empresa estava em desacordo com o pedido no pregão

eletrônico 02/2022.

Embora a licitante declare em seu documento constitutivo atividades inerentes a área de tecnologia, não

há no mesmo atividade explicita,  que comprove a expertise em armazenar e tratar  dados ( Objeto do

pregão 02/2022 ). 
Conforme  acórdão  642/2014 do  Tribunal  de  Contas  da  União,  para  fins  de  habilitação  jurídica  nas
licitações, faz-se necessária a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas no
contrato social das empresas licitantes. 

É oportuno registrar que para atender ao objeto pedido no edital, a empresa licitante deve mencionar em

seu objeto, atividade correlata/similar à hospedagem e tratamento de dados; como explicitado no CNAE

6311-9/00 Esta atividade compreende: 

- as atividades de disponibilização de infra-estrutura para os serviços de tratamento de dados, hospedagem

na internet e outras atividades relacionadas, como:

- a hospedagem de aplicações ou serviços de transferência contínua de som e imagem através da internet;

- a hospedagem de páginas da internet (webhosting);

- os serviços de compartilhamento de computadores;
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- as atividades de tratamento de dados a partir dos dados fornecidos pelos clientes, como:

- o processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas

- a gestão de bancos de dados de terceiros, permitindo a produção de listagens, de tabulações e a realização

de consultas 

- os serviços de entrada de dados para processamento

- as atividades de escaneamento e leitura ótica de documentos Lista de Atividades:

ALUGUEL DE HORA EM COMPUTADOR BANCO DE DADOS DE TERCEIROS; 

GESTÃO DE BANCO DE DADOS; 

PRODUÇÃO  DE  LISTAGENS,  TABULAÇÕES,  CONSULTAS  BANCOS  DE  DADOS  DE

TERCEIROS; 

GESTÃO E OPERAÇÃO DE COMPUTADORES; 

SERVIÇOS DE COMPARTILHAMENTO DE CPD; 

SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO; 

SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ENTRADA DE DADOS ENTRADA DE DADOS PARA

PROCESSAMENTO; 

SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO PARA ENTRADA DE DADOS; 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS NA INTERNET; 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINAS, SITES - WEB HOSTING; 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

WEB HOSTING; 

SERVIÇOS DE  INSTALAÇÕES INFORMÁTICAS; 

USO COMPARTILHADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TERCEIROS; 

GESTÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS; 

SERVIÇOS  DE  PROCESSAMENTO  E  ARMAZENAMENTO  DE  MÍDIA  ELETRÔNICA;

SERVIÇOS  DE  PROCESSAMENTO  E  GUARDA  DE  DOCUMENTOS  NA  FORMA

ELETRÔNICA; 

SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO; 

SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO WEB HOSTING; 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES”

Esse é o relatório.”

Após  análise  dos  documentos  da  Empresa  VIRTOS  INFORMÁTICA  LTDA por  parte  da

Comissão de Licitação e do Setor Técnico, como de praxe, antes de iniciar a negociação com a

próxima empresa melhor colocada no Pregão, foi informado pelo Pregoeiro em campo próprio

do Sistema “Justificativa de Desclassificação” o motivo da referida desclassificação, sendo de

responsabilidade da Empresa o acompanhamento pelo sistema Comprasnet de todos os atos

praticados durante a sessão pública.
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Conforme indica o Item 6.5 do Edital: 

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  diante  da  inobservância  de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

A Empresa destaca que “...a VIRTOS foi a única empresa a ser solicitada a comprovação via

nota fiscal dos serviços prestados, os quais já havia sido comprovado anteriormente, mediante a

apresentação de Atestado de Capacidade Técnica. “ 

Conforme Edital: 

8.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos  complementares,  quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já

apresentados.  

Desta maneira o Setor Técnico do Crefito 7 não vislumbrou a necessidade de se pedir mais

comprovações além do(s) Atestado(s) já enviados via anexo do Sistema Comprasnet das outras

empresas.

Partindo  para  apreciação  das  razões  recursais,  tem-se  que  a  Recorrente,  manifesta  seu

inconformismo com a decisão que a inabilitou, alegando que participou do certame licitatório,

sendo a empresa que ofertou o menor preço, porém, injustificadamente, foram desclassificados

e que não entendia o motivo da desclassificação da VIRTOS (detentora da melhor proposta no

certame), após verificação no sistema, informou que foi verificado que sua desclassificação foi

condicionada ao não atendimento do subitem 9.1 do Edital e do Acórdão nº 642/2014 do TCU

Plenário,  sendo totalmente descabida,  visto que atendeu ambas as  fundamentações e  que a

VIRTOS  foi  a  única  empresa  a  ser  solicitada  a  comprovação  via  nota  fiscal  dos  serviços

prestados,  os  quais  já  havia  sido  comprovado  anteriormente,  mediante  a  apresentação  de

Atestado de Capacidade Técnica..

Em sede de Contrarrazões, a empresa recorrida  LLEVON INFORMATICA LTDA, aduz que

não merecem prosperar tais alegações, posto que baseadas nas disposições editalícias e legais, a

saber:

A) DO CONHECIMENTO DE CAUSA DA DESCLASSIFICAÇÃO
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Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração
Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um dos seus atos 
devem ser conduzidos em estrita conformidade com os princípios constitucionais e os 
parâmetros legais.
Neste sentido, elucidamos as palavras do renomado Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A  escolha  da  proposta  será  processada  e  julgada  em estrita  conformidade  com os
princípios básicos da  Legalidade,  da  Impessoalidade, da  Moralidade, da  Igualdade, da
Publicidade, da  Probidade Administrativa, da  Vinculação ao Instrumento Convocatório,
do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos.”[1]
De pronto, concluímos que não há  como se falar  em proposta  mais vantajosa  que não
esteja  em consonância  com as normas do edital e os princípios que regem a  licitação.
Assim, veremos pontualmente que a recorrente não apresentou a proposta mais vantajosa,
bem como não atendeu as exigências do edital.
Ao suscitar  que a decisão proferida  pela pregoeira  é inválida sem a presença do amicus
curiae,  a  recorrente  incide  em  erro  grave  de  conhecimento  acerca  dos  processos
licitatórios elaborados pelo Portal de Compras Governamental, COMPRASNET. Não tem
como a  Pregoeira  desclassificar  uma  proposta  e continuar  chamando os próximos sem
descrever  o motivo pelo qual tomou essa  decisão, mencionando ainda  o apoio de sua
equipe.

O Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 que regulamenta a licitação, na

modalidade pregão, na  forma  eletrônica, para  a  aquisição de bens e a  contratação de

serviços comuns, dispõe no artigo 17, o seguinte:
Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
II – receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital
e  aos  anexos,  além  de  poder  requisitar  subsídios  formais  aos  responsáveis  pela
elaboração desses documentos;
III  -  verificar  a  conformidade da  proposta  em relação aos requisitos estabelecidos no
edital;
V – verificar e julgar as condições de habilitação;
VII – receber, examinar  e decidir  os recursos e encaminhá-los à  autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
VIII – indicar o vencedor do certame;[2](grifamos)
Mediante a simples leitura  do supracitado artigo, resta  cristalino os poderes designados
aos  pregoeiros,  que  entre  outras  competências,  está  incumbido  de  verificar  a
conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital.
No mais, o parágrafo único do referido artigo, dispõe que “o pregoeiro poderá solicitar
manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da
entidade, a fim de subsidiar sua decisão.”
Ora, resta claro que a pregoeira PODERÁ solicitar manifestação técnica. Logo, conclui- 
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se que, a presença do amicus curiae não é obrigatória.
Ainda neste tópico, a recorrente alega que cumpriu o item 5.1 e 9.1 do edital, uma vez que
de acordo sua livre interpretação, “nada mais é, a informação escrita via CHAT o CNAE 
de sua atividade, já constante nos documentos apresentados pela recorrente.

Conforme informação obtida no portal do IBGE pela CONCLA, Comissão Nacional
de  Classificação,  o  CNAE 6203100  não  abrange  as  atividades  relacionadas  ao
objeto.
Ainda  mencionamos  que  dentre  as  9  (nove)  licitantes  participantes  do  referido
certame, apenas 2 (duas) não atendem a  exigência  editalícia  relativa  a  atividade
deste objeto, sendo uma delas a recorrente VIRTOS INFORMATICA LTDA, o CNAE
correto correspondente é o 6311900, conforme classificação abaixo:

Desta forma, conforme o artigo abaixo:
Art. 41. A Administração não pode descumprir  as normas e condições do edital, ao qual
se acha estritamente vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:[...]
XI - a  vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a  dispensou ou a  inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;”  (grifamos).
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se  de princípio  essencial  cuja  inobservância  enseja  nulidade do procedimento.
Além de mencionado no art.  3º da  Lei  n 8.666/93,  ainda  tem seu sentido explicitado,
segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao  qual  se  acha  estritamente  vinculada” .  E  o  artigo  43,  inciso  V,  ainda  exige que o
julgamento  e  classificação  das  propostas  se  façam de  acordo  com os  critérios  de
avaliação constantes  do  edital.  O princípio  dirige-se  tanto  à  Administração,  como se
verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender
aos  requisitos  do  instrumento  convocatório  (edital  ou  carta-convite);  se  deixarem de
apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta,
fechado, o envelope-proposta  (art. 43, inciso II);  se deixarem de atender  as exigências
concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I).”[3] (grifamos).
Assim, ainda  em consulta  à  doutrina  acerca  da  temática, relembramos as palavras de
Hely Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital  "é lei interna da  licitação”  e,
como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste  ponto,  faz-se  necessário,  examinarmos o edital,  o  qual  deveria  ter  sido lido de
forma detida por todos, in verbis:
“8.2.3. A não desclassificação da  proposta  não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação: “
“10.17.  Será  inabilitado o licitante que não comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não
apresentar  quaisquer  dos documentos exigidos,  ou apresentá-los  em desacordo com o
________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

estabelecido neste Edital”

Frisa-se, mais uma  vez que, inexiste proposta  mais vantajosa  sem o cumprimento das
normas editalícias.  Outrossim,  revela-se perceptível que a  recorrente não apresentou a
documentação exigida  no edital e a  fim de cobrir  sua  ausência  de atenção e diligência
ante a preparação dos documentos correlatos ao pregão, busca desmerecer a decisão da
pregoeira,  a  qual,  encontra-se  sim substanciada  por  parecer  técnico  de  sua  equipe.
Portanto, tal argumento encontra -se rechaçado.
DOS PEDIDOS
Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS,
solicitamos como lídima justiça que:
A – A peça  recursal  da  recorrente seja  conhecida  para,  no mérito,  ser  INDEFERIDA
INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos;
B –  Seja  mantida  a  decisão  da  Douta  Pregoeira,  declarando  a  desclassificação  da
empresa  VIRTOS INFORMATICA LTDA,  conforme  motivos  consignados  no  parecer
técnico proferido pela  sua  equipe do CREFITO-7 em 09/03/2022, bem como diante da
ausência de documentação exigida expressa e objetivamente no edital;
C – Caso a Douta Pregoeira opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com
fulcro no Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no Princípio
do Duplo Grau de Jurisdição, seja  remetido o processo para apreciação por  autoridade
superior competente.”

Conforme restará minuciosamente demonstrado a seguir,  não assiste razão para acolhimento

de quaisquer dos pleitos da Recorrente.

A licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona

a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.  Dessa maneira, desenvolve-se e

evolui  mediante uma sucessão ordenada de atos vinculantes entre Administração Pública  e

terceiros interessados, resguardados os princípios constitucionais, especialmente o da isonomia,

garantindo igualdade de oportunidade aos interessados.

Deve-se observar que a proposta financeiramente mais atraente para a Administração Pública

por si só não define o vencedor de um certame. A melhor proposta é aquela que possui o preço

mais vantajoso aliado ao atendimento dos termos do edital. 

Diante disso, resta claro que as ações praticadas no curso da licitação devem estar vinculadas às

regras do edital, observando-se os casos em que se tratar de excesso de formalismo ou erro
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material,  quando deve ser resguardado o interesse maior da Administração que é a melhor

contratação.

Posto isso, em relação à decisão desta Pregoeira em inabilitar a empresa Recorrente no PE nº

02/2022, insta esclarecer que a mesma não ocorreu de forma desamparada, tampouco objetivou

ferir qualquer Princípio Administrativo ou norma prevista na Lei ou Edital.

Vale  salientar  o  que  indica  o  Acordão  2939/2021:  “Não  são  considerados  válidos  para  fins  de

habilitação atestados de prestação de serviços incompatíveis com as atividades econômicas previstas no

contrato  social  do  licitante.  Os  atestados  devem não  apenas  demonstrar  uma situação  de  fato,  mas,

necessariamente, uma situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a lei e com o contrato

social “

Adotando-se  o  pronunciamento  da  área  técnica,  procedi  a  desclassificação/inabilitação  da

Recorrente, e mantendo esta após as alegações recursais.

Observa-se  que  foram  avaliadas  todas  as  questões  aduzidas  pela  Recorrente  e  refutadas

fundamentadamente,  com  base  no  descritivo  editalício  e  normas  pertinentes,  inexistindo

violação à quaisquer dos Princípios basilares regentes do processo licitatório.

Feito este registro, e ante às frágeis e infundadas insurgências da Recorrente, que tenta deturpar

a  interpretação  da  legislação  pertinente  e  do  Ato  Convocatório,  tem-se,  de  pronto,  por

conclusão  lógica,  o  exaurimento  de  todas  as  questões  levantadas,  que  foram  devidamente

avaliadas  e  paulatinamente  refutadas  pelo  Setor  Técnico  e  Comissão  de  Licitação,  nas

manifestações acima referidas.

Refutados todos os pontos técnicos do arrazoado da Recorrente, e diante do quanto exposto,

conclui-se que remanesceram motivos que impõe a manutenção da inabilitação da Recorrente

pelo não atendimento de exigência do Ato Convocatório, e do mesmo modo, a declaração de

vencedora da empresa LLEVON INFORMATICA LTDA.

Pontue-se,  por  fim,  que esta  manifestação  se  presta,  exclusivamente,  ao  esclarecimento  das

motivações técnicas que ensejaram os atos praticados por esta Pregoeira, não tendo o condão de

vincular a decisão do Exmo. Sr. Presidente do CREFITO-7.

IV - DA DECISÃO
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Diante do exposto e de tudo o mais que consta nos autos, em observância ao artigo 13, inciso IV,

do  Decreto  Federal  de  nº  10.024/2019,  sugiro  o  conhecimento  do  recurso,  pela  sua

tempestividade e rigor formal, e, no mérito, PELO NÃO PROVIMENTO ao recurso interposto

pela empresa VIRTOS INFORMÁTICA LTDA para o Pregão Eletrônico 02/2022.

É  importante  destacar  que  esta  manifestação  não  vincula  a  decisão  superior  acerca  do

provimento  recursal.  Contudo,  vem  somar  no  sentido  de  fornecer  subsídios  à  Autoridade

Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e a decisão.

Salvador, 08 de abril de 2022.

Neila Mascarenhas Mota

Pregoeira Oficial
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