
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 11/2022 

RECORRENTE: CVAS Refrigeração Ltda 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa CVAS Refrigeração 
Ltda contra a sua desclassificação, no Pregão Eletrônico n° 11/2022, cujo objeto 
é empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos dutos do sistema de ar condicionado do centro cirúrgico do CISAMUSEP, de 
acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa Recorrente 
exponho abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que 
fundamentam esta decisão. 
 

DA ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, cabe registrar que o recurso foi interposto tempestivamente e 
a peça de razões protocolada no prazo legal, portanto, passa-se à análise do 
mérito da insurgência da Recorrente. 
 

DO RESUMO DAS RAZÕES APRESENTADAS 

A Recorrente foi desclassificada por não ter apresentado: a) certidão simplificada 
emitida há mais de 90 dias, contrariando o que exige o item 11.4.6.2 do edital, 
que embora tenha sido diligenciado no SICAF a busca pelo referido documento, 
este não foi encontrado. 

A empresa em suas razões de recurso alega em síntese que a medida deve ser 
revista, contudo, não nega que o documento esteja em desacordo com o que o 
edital prevê, tentando meramente justificar que certidão simplificada mesmo com 
prazo superior ao exigido no edital cumpriria a mesma finalidade. 

 

DO RESUMO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

Não foram apresentadas contrarrazões por qualquer dos participantes. 

 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

Não obstante as alegações lançadas pela Recorrente em suas razões, o que se 
observa é que ela não cumpriu o item 11.4.6.2 do edital que rege o certame de 
modo que sua inabilitação está amparada em descumprimento de regra 
expressamente prevista no edital e que não foi cumprida. 

Assim, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
que deve ser observado por todos aqueles que atuam no processo licitatório, 



 

seja concorrente, seja a própria administração, resolve-se manter a decisão e 
inabilitação. 

 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, analisada a peça recursal e tomando por base os princípios da 
legalidade e da vinculação ao Instrumento convocatório considero 
IMPROCEDENTE o pedido formulado pela Recorrente CVAS Refrigeração Ltda, 
mantendo sua inabilitação. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666/93. 

Maringá/PR, 08 de abril de 2022. 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 11/2022 

RECORRENTE: CVAS Refrigeração Ltda 

Ante ao relatado e em atenção aos princípios da legalidade e vinculação ao 
instrumento convocatório, considerando a manifestação fundamentada da 
pregoeira pela manutenção da decisão de inabilitação, CONHEÇO do recurso e, 
no mérito nego provimento ao recurso da empresa CVAS Refrigeração Ltda, 
acompanhando a fundamentação firmada pela pregoeira, mantendo, assim, a 
inabilitação operada durante o certame. 

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

Maringá/PR, 11 de abril de 2022. 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 


