
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AO SETOR DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE -
CISAMUSEP
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

Ref. Pregão Eletrônico nº 02/2022

RORATO & MOLERO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.214.712/0001-10,
com sede na Rua Treze, nº 38, Jardim Parque da Mata, na cidade de Ribeirão do Sul, estado de SP, CEP 19930-
000, telefone (14) 3379-1411, vem respeitosamente, perante Vossa S.Rª, por intermédio de seu representante
legal, o Sr. Felipe Augusto Rorato, portador do RG nº 48.236.795-7 e CPF nº 411.361.118-16, apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra a equivocada decisão que julgou como habilitada a empresa L2F SISTEMAS WEB LTDA CNPJ nº
12.491.159/0001-35, no presente certame, o que faz pelas razões adiante expostas:

I - DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/02, cabe recurso administrativo
no prazo de 3 (três) dias do deferimento da manifestação de intenção recursal, que ocorreu em 31/01/2022.
Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso, razão pela qual essa respeitável Comissão de
Licitação deve conhecer e julgar a presente medida.

II - DOS FATOS
Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 02/2022 que ocorreu em 31/01/2022 na
plataforma comprasnet, cujo objeto é “prestação de serviço de hospedagem do website institucional do
CISAMUSEP (www.cisamusep.org.br) e seus subdomínios...”.
A empresa L2F SISTEMAS WEB LTDA arrematou o Lote, e após a análise de documentos, o Sr. Pregoeiro a julgou
como habilitada. Todavia, a empresa arrematante apresentou CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
vencida, e, por essa razão, não atendeu às regras editalícias.
A seguir, seguem expostos os fundamentos jurídicos que justificam a reforma da decisão de habilitação do Sr.
Pregoeiro.

III – DO DIREITO
Como narrado acima, nota-se que a habilitação da empresa L2F SISTEMAS WEB LTDA foi equivocada, já que os
documentos por ela apresentados estão em desconformidade com o exigido no edital do presente certame.
Se a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas está vencida (a certidão apresentada venceu em 21/01/2022), ela
não pode ser aceita.
A Lei de Licitações Públicas e Contratos (8.666/93), é clara nos seguintes mandamentos:
Dos Princípios Norteadores das Licitações Públicas:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da oralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."

Da formalidade do procedimento licitatório:
“Art. 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm
direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização
dos trabalhos.
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração Pública."

Da Vinculação ao instrumento convocatório
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada. ”

Em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital deve ser obrigatoriamente
observado e rigorosamente cumprido, seja pelos licitantes, seja pela Administração. Ensejando a nulidade do
procedimento a inobservância de condição ou cláusula que consta no instrumento convocatório, posto que é o
edital o regulador da licitação.
Assim sendo, o edital torna-se lei entre as partes, onde a Administração elabora unilateralmente as condições de
participação às quais devem ser aceitas por aqueles que pretendem participar do certame, não podendo haver
qualquer alteração ou discordância posterior a essas condições previamente estabelecidas, especialmente pelo fato
de que as condições devem ser as mesmas para todos os participantes.
Os documentos apresentados pela empresa L2F SISTEMAS WEB LTDA foram apresentados em desconformidade
com o exigido, e portanto, a empresa não cumpriu o exigido no edital.
Neste sentido, o entendimento de julgado Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. INGRESSO EM CURSO DE GRADUAÇÃO DA UFSM. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL.
CLAREZA E PRECISÃO DAS CLÁUSULAS.
- O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes,
devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.
- Em uma seleção pública, as cláusulas editalícias hão de ser redigidas com a mais lídima clareza e precisão, de
modo a evitar perplexidades e possibilitar a observância pelo universo de participantes - Apelação improvida. 
(STJ: Resp 354977/SC, DJ 9.12.2003, p. 213; MS 5655/DF, DJ 31.08.1998.)



Em sendo lei, o Edital e seus termos e anexos, atrelam tanto as empresas concorrentes, que tem conhecimento de
todas as condições do certame, quanto a Administração, que estará estritamente subordinada a seus próprios atos.
Nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas cláusulas e condições.
Uma vez que a administração e as concorrentes têm ciência de todos os requisitos do edital, minimizada estará a
existência de surpresas durante o seu julgamento que tem que ser claro e objetivo. Com a desvinculação ao edital,
surge a vulnerabilidade do licitante que fica à mercê de qualquer modificação que se faça no julgamento. Essa
vinculação visa garantir a moralidade e impessoalidade administrativa, 
Deste modo, tendo em vista todo o exposto, a inabilitação da empresa L2F SISTEMAS WEB LTDA é a decisão mais
justa a ser tomada no caso em questão, efetivando assim o princípio da isonomia entre as partes, o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da supremacia do interesse público.

IV – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, REQUER que o presente recurso seja conhecido, e julgado procedente para que seja
reformada a decisão proferida na sessão do Pregão Eletrônico nº 02/2022, para que seja declarada INABILITADA a
empresa L2F SISTEMAS WEB LTDA, ante ao não atendimento do item 11.4.2.7, já que apresentou certidão vencida
e em desconformidade com o exigido no edital.
Outrossim, caso seja considerado improcedente, seja o mesmo remetido à autoridade competente para que profira
sua decisão sobre o presente recurso.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Ribeirão do Sul/SP, em 03 de fevereiro de 2022.
FELIPE AUGUSTO RORATO
Sócio Proprietário RORATO & MOLERO LTDA-ME
RG nº 48.236.795-7
CPF nº 411.361.118-16
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