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TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

004/2022 

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente 

justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a 

DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso IV da Lei 

Federal nº 8.666/93, e no uso das atribuições que me foram 

conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO nº 

004/2022. 

Autorizo em consequência, a proceder-se a aquisição, nos termos 

fixados pela Consulta de Preços nº 27/2022, conforme abaixo descrito: 

Serviço/Fornecimento: Contratação emergencial de empresa para 

aquisição de gêneros alimentícios (leite) para o CISAMUSEP. 

Favorecidos: CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI. 

Valor Total: R$ 1.476,00 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais). 

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 

004/2022. 

Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.30.00.00 – 

Material de Consumo. 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em 

especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e 

que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e 

arquivado. 

Maringá (PR), 13 de abril de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

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 
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 11/2022 

RECORRENTE: JR Champion Ltda 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa JR 

Champion Ltda contra a sua inabilitação no Pregão Eletrônico n° 

11/2022, cujo objeto é contratação de 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, em síntese, alega que sua inabilitação por apresentar 

atestado de capacidade técnica sem ser em papel timbrado deve ser 

revista, posto que não foi justa. 

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 11.4.3.1 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, 

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: JR Champion 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 JR Champion 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 
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