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São Paulo, 29 de Maio de 2019. 
 
De: Assessoria Jurídica 
Para: Setor de Compras - Instituto do Coração – InCor 
 
 

Ref.: Parecer Jurídico – Processo nº 1037/19 - 
Pregão Privado nº 012/19 – Contratação de 
empresa para prestação de serviços de suporte 
técnico especializado ao sistema EBS-Oracle, 
para suporte e manutenção do sistema interno 
utilizado por diversos setores da Fundação 
Zerbini. 

  
 

MEMO - 070/2019 

PARECER JURÍDICO 

 
Processo 1037/19 - PP 012/19 – Pregão Privado - Contratação de empresa para prestação de 
serviços de suporte técnico especializado ao sistema EBS-Oracle 

Recurso: Fundacional - FZ  
Recorrente: Bertini do Brasil Ltda. 
   
  

I – DAS PREMISSAS 
 

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica o Recurso Administrativo interposto pela 
participante Bertini do Brasil Ltda. (“RECORRENTE”) em fls.237/253, nos autos do Processo nº 
1037/19 - Pregão Privado Tipo Menor Preço nº 012/2019, cujo objeto é a contratação de empresa 

para prestação de serviços de suporte técnico especializado ao sistema EBS-Oracle, visando 
atendimento das demandas da Fundação Zerbini. 

 
Cumpre observar que os recursos objeto do Processo nº 1037/19 (“Processo”) é 

originário de recurso fundacional. Desta feita, a presente contratação encontra-se sob a égide do 
Regulamento de Compras da Fundação Zerbini (“Regulamento de Compras”), sendo aplicável a 
esta contratação, de forma análoga, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Lei de 
Licitações”) e legislação aplicável, na forma do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que 
institui normas relativas às licitações e contratos administrativos. 

 
 
II – DO RELATÓRIO 
 
A Fundação Zerbini (“Fundação”) tornou público o presente procedimento por meio de 

publicação do edital na página Fornecedores / Processos de Compras do seu site1 (fl.76) e ainda, 
enviou e-mail comunicando potenciais fornecedores para participação no procedimento (fls.74/75), 
dando ciência a todos do Edital de Pregão Privado Tipo Menor Preço nº 012/2019, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico especializado ao sistema EBS-

Oracle. 

                                            
1http://www.zerbini.org.br 
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Em Sessão Pública realizada em 22 de maio de 2018 as 09h30min, apresentaram-se para 

a fase de credenciamento a participante Walar Desenvolvimento de Sistemas IT Ltda. (“WALAR 
SISTEMAS”), a participante Idealit Consultoria em Informática Ltda. (“IDEALIT 
CONSULTORIA”), além da RECORRENTE, que não foi credenciada pelo Pregoeiro “por não 
atender o parágrafo 3, alínea B do Edital.” (fls.232). 

 
Em seguida, foram abertos os envelopes nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS das 

participantes credenciadas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, o Pregoeiro 
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e demais condições conforme aqueles definidos no 
Edital, sobre os quais foi elaborado Parecer Técnico (fls.163) pela equipe técnica responsável pela 
contratação dos serviços, o qual foi lido em sessão para ciência de todos os presentes, conforme 
consta na Ata de Sessão de fl.232.  

 
Iniciada a etapa de lances, os autores das Propostas de Preços selecionadas formularam 

sequencialmente suas propostas, sendo considerada ao final a proposta da participante IDEALIT 
CONSULTORIA ser “aceitável por ser compatível com os preços praticados no mercado” (fls.233). 

 
Na fase de habilitação, foi aberto o envelope nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da 

participante supracitada, na qual foi verificado pelo Pregoeiro “o não atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Edital”, o que culminou na inabilitação da participante IDEALIT CONSULTORIA 
pelo Pregoeiro, haja vista que esta “não atendeu o parágrafo 6.6 – “Disposições Gerais sobre a 
Documentação de Habilitação", alínea 6.6.5, solicitados no Edital”. 
 

Dando continuidade a Sessão, o Pregoeiro abriu negociação com a participante segunda 
colocada visando a redução do valor inicialmente proposto, de modo que o preço apresentado pela 
participante WALAR SISTEMAS foi considerado aceitável pelo Pregoeiro, “por ser compatível com 
os preços praticados no mercado, conforme apurado no processo de licitação” e, ato contínuo, o 
Pregoeiro processou a análise dos documentos de habilitação da participante WALAR SISTEMAS, 
sendo concluído ao final de que a participante em comento atendeu aos requisitos da habilitação, 
sagrando-se a vencedora do certame. 

 
Consta ao final que, após serem consultadas, as participantes declinaram do direito de 

interpor recurso, e que o Pregoeiro adjudicou o item do objeto deste Pregão. 
 
Importante destacar que não há na Ata de Sessão qualquer manifestação da  

RECORRENTE quanto a um eventual inconformismo quanto ao seu descredenciamento e que, 
mesmo assim, esta protocolou em 23 de maio de 2019 o Recurso Administrativo contra a decisão 
da Comissão de Compras que a descredenciou.   

 
É o breve resumo dos fatos. 

 
 

III - DA TEMPESTIVIDADE 
 
O recurso interposto pela RECORRENTE foi recepcionado no Setor de Compras da 

Fundação em 23 de Maio de 2019 as 14h40min (fl.237). Desta feita, inicialmente cabe a análise 
inicial com relação a sua tempestividade e juízo de admissibilidade.  
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O Edital de Pregão Privado Tipo Menor Preço nº 012/2019 é expresso em determinar em 
seu item 9.1. (fls.60) o seguinte (grifo e negrito não estão no documento original): 

  
9.1 Das decisões de inabilitação de participante, revogação do PREGÃO 

PRIVADO e declaração da(s) vencedora(s), qualquer participante poderá 

manifestar intenção motivada de apresentar recurso cujas razões recursais serão 

apresentadas em 2 (dois) dias úteis, computando-se no prazo recursal o dia da 

Sessão Pública do PREGÃO PRIVADO. As demais participantes, no mesmo ato, 

restarão intimadas para apresentar suas contrarrazões de recurso em igual 

número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo concedida vista imediata dos autos. 

 

Ainda neste contexto, há disposição expressa no Edital no tocante a necessidade de o 
participante explicitar sua intenção de recorrer quanto a eventual ato ou fato que julga ser passível 
de revisão: 
 

9.1.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o 

direito que a participante deseja ser revisto pela autoridade superior àquela que 

proferiu a decisão. 

 
Ainda neste sentido, a Lei do Pregão traz disposição expressa no tocante a manifestação 

da participante em sessão, concernentes a sua intenção de interpor recurso, sob pena de não ter 
seu pedido apreciado (vide art.4º, XVIII e XX, com grifo nosso, em destaque): 

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 apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

(...) 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor; 

Ao nos debruçarmos sobre o documento intitulado “Comunicação Interna”, datado de 24 
de maio de 2019 e emitido pelo representante do Setor de Compras naquela sessão, verifica-se que 
que este informa que “a empresa Bertini do Brasil Ltda. não foi credenciada para esta sessão” e de 
que, “o representante da empresa foi informado da irregularidade, tomou ciência e não se 
manifestou.” (fls.254). 

 
Assim, resta mais que evidente que não deve ser conhecido o Recurso trazido ao 

Processo em fls.237/253, pelo fato de não ter sido observado pela RECORRENTE o requisito 
anterior para seu conhecimento, que seria a manifestação em sessão logo após ter sido declarada a 
vencedora do presente certame, sendo este pressuposto de admissibilidade das razões do recurso 
trazidas aos autos.  
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Se não bastasse o dispositivo legal da Lei do Pregão que claramente disciplina as 
formalidades essenciais para conhecimento do Recurso, os entendimentos dos tribunais superiores 
vão neste nesse mesmo sentido (grifo nosso em destaque): 

 

SUMÁRIO: PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. 

ARGÜIÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE DE PREGÃO ANTES DE EXPIRADO O PRAZO PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 

 

a) no pregão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

b) a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor. 

TCU - GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara TC 000.795/2009-6  

 
Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE. 1. O recurso administrativo no 

procedimento licitatório na modalidade “pregão” deve ser interposto na própria 

sessão. O prazo de três dias é assegurado apenas para oferecimento das razões. 

Dessarte, se manejado a posteriori, ainda que dentro do prazo de contrarrazões, 

revela-se intempestivo. Inteligência do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02. 

STJ. RESP 817.422/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro 

Castro Meira. DJ 05/04/06. 

 

Por fim, e como já foi amplamente demonstrado, nosso entendimento é de que a 
manifestação da intenção de recorrer configura-se em um dos requisitos de admissibilidade recursal 
no Pregão e, por isso, a falta desta resulta na perda do direito ao Recurso.  

 
Não obstante, e em homenagem ao Princípio da Autotutela Administrativa e do direito ao 

contraditório e de petição, este ultimo consagrado em nossa Carga Magna no Art. 5º, inc. XXXIV, 
“a”, será processada algumas considerações sobre as alegações da RECORRENTE, apenas para 
fins de esclarecimento. 

 
 
IV - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
 
A RECORRENTE, em síntese, alega que “Comissão de Licitação ao considerar a 

recorrente inabilitada e, assim, descredenciá-la (...), incorreu na prática de ato manifestamente 
ilegal” citando logo em seguida os arts.653 e 654 do Código Civil Brasileiro e ainda, o art.32 da Lei 
de Licitações, argumentado que neste dispositivo “em nenhum momento faz exigência sobre o 
reconhecimento de firma de documentos específicos”(fls.239) 

 
Aduz ainda a RECORRENTE que “apresentou instrumento de procuração original, 

válido, devidamente assinado pelo seu representante legal (...)” e ainda que “foi apresentado o 
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instrumento de procuração original, bem como os atos constitutivos da empresa (...), de modo que 
as assinaturas nos referidos documentos eram facilmente identificáveis”. (fls.239). 

 
Em continuidade a sua explanação, a RECORRENTE faz menção a decisões 

prolatadas e que corroborariam seu entendimento. Em consonância com os argumentos desta, 
afirma que a RECORRENTE “estava devidamente representada, não havendo a configuração de 
qualquer ilegalidade ou desatenção às normas aplicáveis à espécie e aos princípios específicos da 
Licitação, de modo que não poderia ter sido descredenciada, havendo um rigor e um formalismo 
excessivo na decisão do Sr. Pregoeiro (...)” e que “uma vez que a recorrente provou a regularidade 
de sua habilitação, bem como o rigor excessivo exigido, haja vista que a ausência de 
reconhecimento de firma na procuração configura apenas mera irregularidade, que poderia ter sido 
sanada.” (fls.242).  

 
Conclui a RECORRENTE requerendo que “seja julgado provido o presente recurso, 

com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, declare 
invalido todos os atos praticados na sessão pública supracitada, para que haja o devido 
credenciamento e participação da recorrente em todas as fases, já que habilitada a tanto a mesma 
está”  e que, caso não seja este o entendimento da Comissão de Licitação, “, faça este subir (o 
Recurso), devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4o, do art. 109, 
da Lei n° 8666/93”. (fls.243). 

 
 
V - DO MÉRITO 
 
O âmago da questão recai sobre o eventual não atendimento pela RECORRENTE aos 

termos do Edital, mais precisamente no que tange a fase de credenciamento e de que a procuração 
apresentada por ela não estar em perfeita consonância com as exigências dispostas no Edital, mas 
precisamente quanto ao item 3.1. “b” transcrito a seguir, para fins de ilustração: 

 
III - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados, impreterivelmente, os 

seguintes documentos: 

 

(...) 

 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou 

particular, com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para 

representar a participante em licitações de qualquer modalidade aberto por 

entidades privadas, podendo para tanto negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição, assumir todos os direitos e obrigações oriundos 

da licitação, assinar contrato e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

presente certame licitatório, podendo ainda, a seu critério, substabelecer, no 

todo ou em parte, com ou sem reserva, os poderes conferidos, conforme 

modelo do Anexo II, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea "a" acima, que comprove os poderes de quem assinou o 

referido instrumento de procuração. 
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Por todo o exposto, entendemos que não assiste razão à RECORRENTE em seu 
pedido, haja vista que a mesma claramente não atendeu as disposições do Edital convocatório. 

 

O Edital, no sistema jurídico-constitucional vigente, constitui lei entre as Partes, sendo 
a norma fundamental do procedimento, seja qual for a modalidade ou tipo escolhido pela entidade 
promotora do certame para concretizar o interesse público perseguido pela contratação. 

 
Desse modo, como corolário do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

as participantes que não cumprirem com os requisitos dispostos no Edital convocatório devem – em 
regra – ser inabilitadas e/ou desclassificadas. Não é outra, inclusive a orientação da jurisprudência: 

 
“Administrativo. Procedimento Licitatório. Pregão. Princípio da Vinculação 

ao Edital. Requisito de Qualificação Técnica não cumprido. Documentação 

apresentada diferente da exigida. O Tribunal de origem entendeu de forma 

escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o 

procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 

Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fls. 

264), ‘a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do 

registro do alimento emitido pela Anvisa’, este deve ser o documento 

apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação 

técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação 

– protocolo de pedido de renovação de registro – que não a requerida, não 

supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado 

requisito que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento 

de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes (STJ, 2ª T, 

RESP n.º 1178657, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j 21/09/2010) 

 
“Os requisitos estabelecidos no edital de licitação, 'lei interna da 

concorrência', devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do 

concorrente” (RESP 253008/SP – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins).” 

 

“A administração deve ater-se às condições fixadas no edital, 'ao qual se acha 

estritamente vinculada', sob pena de afrontar o basilar princípio da isonomia, 

insculpido no art. 3º desta lei ”(TC – 014.624/97-4 – TCU) 

 
O certame se realiza mediante uma série de atos administrativos, pelos quais aquele 

que pretende contratar analisa as propostas efetuadas pelos que pretendem ser contratados e 
escolhe, dentre elas, a mais vantajosa, mediante competente controle. Ressalte-se que a 
declaração do vício não se trata de mera discordância formal e sim do cumprimento dos princípios 
da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
Cumpre salientar ainda que, ao verificarmos a documentação das demais participantes 

e a Ata de Sessão, constatou-se que o Pregoeiro agiu com o mesmo critério tido com a 
RECORRENTE, uma vez que a primeira colocada foi desclassificada do procedimento tendo como 
base o não atendimento às disposições do Edital, de modo que, se hipoteticamente fosse aceito o 
argumento da RECORRENTE quanto a um excessivo rigor na análise dos documentos, tal conduta 
quebraria o justo julgamento feito pelo Pregoeiro, que tomou suas decisões norteando-se 
unicamente nas disposições do Edital, em consonância com os Princípios da Isonomia e da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
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VI - CONCLUSÃO  
 
Tendo em vista todo o exposto, esta Assessoria Jurídica, fundamentada nos termos do 

instrumento convocatório, bem como nos princípios legais e constitucionais garantidores da lisura 
do presente procedimento, opina: 

 
 a) Pelo não conhecimento do Recurso da participante Bertini do Brasil Ltda., 
uma vez que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no 
Edital, nos termos do item 9.1. do referido diploma. 
 
b) pela manutenção da decisão prolatada em Sessão Publica datada de 22 de 

Maio de 2019, na qual foi declarada vencedora a participante Walar Desenvolvimento de 
Sistemas IT Ltda., haja vista que não restou caracterizada qualquer irregularidade no 
procedimento. 

 
Por derradeiro, mostra-se conveniente ressaltar que compete a esta Assessoria 

Jurídica a análise sob o prisma eminentemente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos 
relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, tampouco examinar 
questões de natureza estritamente técnica, administrativa e/ou financeira. 

 
Por fim, estamos remetendo o presente parecer, bem como os autos do Processo à 

Comissão de Compras para a manifestação e posterior publicação; 
 
É o parecer, sub censura. 

 

X
Assessoria Jurídica 

Fundação Zerbini

Assinado por: MARCOS FOLLA  
 


