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EXTRATO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA 
ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, 

PROCEDIMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

Extrato do credenciamento de pessoa jurídica referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Complementares 
Especializados de Saúde para o Exercício de 2020 nº 052/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área da Saúde para 
Realização de Consultas, Procedimentos e demais Serviços 
Complementares Especializados de Saúde para o exercício de 2020. 
Fundamento Legal: Processo de Inexigibilidade no 006/2019 – 
CISAMUSEP 
Resolução nº 090/2019 – CISAMUSEP; 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
Lei Federal nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com base no entendimento dos 
artigos 25, II; 26 II; 27; 32; § 2º e 34, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 
Lei Estadual do Paraná nº 15.608/2007; 
Portarias nº 358/2006 e nº 750/2006 do Ministério da Saúde e 
Resolução Normativa – RN nº 71/2004-ANSS; 
Decreto nº 4.507/2009, que aprovou o Regulamento do 
Credenciamento no âmbito estadual; 
Resolução nº 1613/2001 – CFM; 
Parecer Jurídico no 030/2019 – DIS/INE, de 24/09/2019 – Assessoria 
Jurídica do CISAMUSEP. 
Preço: De acordo com a Tabela de Procedimentos CISAMUSEP – 
2020 
Dotações Orçamentárias: 
01.001.10.302.0003.2.003.3.3.90.39.50.99  
01.001.10.302.0003.2.004.3.3.90.39.50.99 
01.001.10.302.0003.2.006.3.3.90.39.50.99 
Foro: Maringá – Paraná. 
 

Aditivos e Contratos 

Especialidade Credenciado 

Número 
Data de 
Emissão 

Duração 

052/2020 10/08/2020 31/12/2020 

Gastroenterologia, 
Psiquiatria, 

Ginecologia e 
Obstetrícia, 

Pediatria, Medicina 
Intensiva, 

Otorrinolaringologia, 
Ortopedia e 

Traumatologia 

SUDAMED 
INTERMEDIAÇÕES 
DE NEGÓCIOS E 
ODONTOLOGIA 

LTDA 

Maringá, 15 de setembro de 2020. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 22/2020 

RECORRENTE:  WELTSOLUTIONS – SUPORTE EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa acima 

nominada contra decisão que lhe impôs a desclassificação, no Pregão 

Eletrônico n° 22/2020, cujo objeto é a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresa objetivando o fornecimento de 

equipamentos e soluções de informática para o CISAMUSEP, de 

acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

A Recorrente teria sido vencedora no item 1 e teria se classificado nos 

itens 2, 3, 8 e 9, tendo sido excluída do certame em todos os itens. 

Após a análise da documentação referente à habilitação técnica a 

empresa foi excluída do certame sob a decisão de que a declaração 

apresentada não confere com a lista de empresas autorizadas no site 

da Microsoft, não preenchendo, assim, a Recorrente, o requisito 

exigido no item 11.4.3: 

11.4.3 – quanto à regularidade técnica 

11.4.3.1 – Para os itens 1, 2, 3, 4 e 5: apresentar documento 

que comprove que a Licitante é revendedora autorizada da 

desenvolvedora do software, da seguinte maneira: 

a-) Apresentar declaração da empresa desenvolvedora 

atestando que a empresa licitante é revendedora autorizada; 

b-) No caso de não apresentação da declaração, a Licitante 

deverá apresentar justificativa informando o motivo e o 

endereço eletrônico da página da fabricante onde possa ser 

possível verificar as empresas parceiras e autorizadas para 

revenda do software referente a cada item. 

Examinando o respectivo recurso passa-se a expor abaixo as medidas 

adotadas e as ponderações formuladas que fundamentam esta 

decisão. 

DO RESUMO DAS RAZÕES APRESENTADAS 

O recurso foi apresentado na sessão e teve como manifestação 

referente aos itens 1, 2, 3, 8 e 9 texto que segue: 

“Registramos intenção de recurso contra nossa desclassificação, os 

motivos serão apresentados em nossa peça recursal. Atentar para o 

item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009-Plenário, Acórdão 339/2010 

(não rejeição de recurso).” 

Aberto prazo para apresentação de razões, a empresa Recorrente o 

fez no prazo legal. 

Em suas razões a empresa Recorrente alega que apresentou a 

declaração exigida no item 11.4.3.1 “a”, fornecida pela fabricante 

Microsoft cuja validade é até fevereiro de 2021. 

Junta com seu recurso “print” de uma tela de computador em que 

constam seus dados junto ao “site” da Microsoft.

http://www.cisamusep.org.br/
mailto:diariooficial@cisamusep.org.br
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DO RESUMO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

DA ADMISSIBILIDADE 

Em juízo de admissibilidade percebe-se que o recurso apresentado 

não merece ser conhecido. 

Quando da oportunidade para apresentar recurso a empresa 

concorrente assim se manifestou: 

“Registramos intenção de recurso contra nossa desclassificação, os 

motivos serão apresentados em nossa peça recursal. Atentar para o 

item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009-Plenário, Acórdão 339/2010 

(não rejeição de recurso).” 

Veja que a forma como o recurso foi apresentado não atende o 

prescrito na legislação pertinente, bastando para tanto uma mera 

análise do que dispõe o art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/2002, veja: 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras: 

[...] 

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

O dispositivo legal exige que a interposição do recurso seja feita de 

forma imediata, na própria sessão e apresente motivação, ainda que 

sucinta que se contraponha à decisão proferida pela autoridade 

condutora do ato e no caso presente não foi o que aconteceu, visto 

que não houve motivação, mínima que seja, do por que estaria 

havendo a interposição do recurso. 

O atendimento da prescrição legal é imperiosa, conforme se nota por 

jurisprudência do TCU, que não considera irregular o não 

conhecimento do recurso que não apresente motivação que manifeste 

um mínimo de plausibilidade para o manuseio do recurso, veja: 

Acórdão 1.148/2014-Plenário do TCU 

26. Conforme pertinentemente delineado no Voto do Acórdão 

1.440/2007-Plenário, o TCU já se manifestou no sentido de 

que o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos em 

procedimentos de pregão pode ser realizado pelo pregoeiro: 

‘(...) a finalidade da norma, ao autorizar o pregoeiro examinar 

previamente a admissibilidade do recurso, é afastar do 

certame aquelas manifestações de licitantes de caráter 

meramente protelatório, seja por ausência do interesse de 

agir, demonstrada pela falta da necessidade e da utilização da 

via recursal, seja por não atender aos requisitos extrínsecos, 

como o da tempestividade. 

(...) Não se trata aqui de um exame do mérito do recurso, visto 

que esse cabe ao superior, mas de verificar se os motivos 

apresentados na intenção de recorrer possuem, em tese, 

um mínimo de plausibilidade para seu seguimento. Esta é 

a melhor exegese da expressão ‘motivadamente’ contido 

no art. 4º, inciso XVIII, da Lei no 10.520/2002, pois são 

inúmeros os casos em que o próprio pregoeiro tem plenas 

condições de negar seguimento ao recurso em um exame 

simples dos fundamentos apresentados. Cabe ao interessado 

não esgotar os seus fundamentos, mesmo porque os prazos 

concedidos não podem ser excessivamente dilatados para 

esse fim, mas deve, dentro do possível apresentar 

motivação que demonstre o mínimo da plausibilidade de 

seus argumentos que justifique o seguimento do recurso. 

Estou certo de que a doutrina tem hoje uma certa resistência 

em aceitar esse procedimento. No entanto, interpretação 

diversa, admitindo-se, por exemplo, a simples indicação 

do motivo, ainda que este seja desprovido de qualquer 

plausibilidade, viola o dispositivo legal ora discutido, que 

tem como objetivo exatamente evitar a suspensão de um 

procedimento licitatório por motivos que, em seu 

nascedouro, já se sabe de antemão serem 

manifestamente improcedentes. 

Digo mais uma vez: esse procedimento não viola o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente se 

considerarmos que contra os atos praticados pelo pregoeiro 

sempre cabe recurso à autoridade superior, consoante se 

depreende do art. 7o, do Decreto no 3.555/2000, sem efeito 

suspensivo, é verdade, como expressamente consignado no 

art. 11, inciso XVIII, do Decreto no 3.555/2000, que 

regulamentou o instituto do pregão na administração pública. 

Desse modo, negado seguimento à manifestação da intenção 

de recorrer, incumbe ao interessado interpor recurso contra o 

ato do pregoeiro, o qual será examinado pela autoridade 

superior, sendo que o procedimento licitatório prosseguirá 

normalmente. 

No caso da empresa Recorrente, está evidente que a interposição do 

recurso não teve qualquer fundamentação, com o que, o não 

conhecimento deve ser imposto. 

Não obstante isso, é de se notar que seu recurso não teria razão para 

ser acolhido no mérito, visto que a declaração apresentada pela 

empresa em questão não se trata de declaração que ateste a 

existência de uma parceria que a autorize a revender, de forma oficial, 

os produtos da empresa Microsoft. 

A referida declaração apenas diz que que ela cumpriu certos requisitos 

para obter competências referente ao seguinte programa, “Silver Small 

and Midmarket Cloud Solutions”. 

Não traz a declaração de forma clara se empresa está efetivamente 

autorizada revender produtos da marca Microsoft e quais produtos 

http://www.cisamusep.org.br/
mailto:diariooficial@cisamusep.org.br
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para aferição se dentre eles está os produtos que esta Entidade almeja 

adquirir. 

Com relação ao “print” juntado com o recurso, também se nota que 

não traz nenhum contundência em relação a se afirmar que representa 

prova de que ela é parceira da fabricante do produto. 

Ali, trata-se de um “print” de uma tela cujo único acesso é da própria 

empresa e não de acesso ao público, como um formulário com dados 

de solicitação de parceria, contudo, sem que haja uma manifestação 

expressa da Microsoft sobre a aceitação ou não da solicitação de 

parceria. 

Em nova visita e consulta ao “site” da Microsoft, por meio de consulta 

pública, mais uma vez não se logrou êxito em identificar o nome da 

Recorrente entre as empresas parceiras do fabricante. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, analisado o recurso interposto e tomando por base o 

princípio da legalidade, resolvo por não CONHECER do referido 

recurso, conforme a fundamentação acima, mantendo a 

desclassificação. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 4°, da Lei n° 

8.666/93. 

Maringá/PR, 16 de setembro de 2020. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.º 22/2020 

RECORRENTES:  WELTSOLUTIONS – SUPORTE EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 

Ante o exposto e atendendo ao princípio da legalidade e considerando 

os fatos apresentados e demais fundamentos expostos na decisão da 

pregoeira, DEIXO DE CONHECER do recurso, acompanhando a 

fundamentação firmada pela pregoeira, mantendo, assim, a 

desclassificação da empresa Recorrente. 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Maringá/PR, 16 de setembro de 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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