
ATA 005/2020
JULGAMENTO DE RECURSO

 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 083/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020, 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Aos  dezenove dias do mês de  outubro de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa, situada na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, reuniram-se a partir das
9h a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 619, de 21 de maio de 2020 para
avaliar o Recurso Administrativo interposto pela empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA inscrita no
CNPJ nº 36.181.473/0001-80, estabelecida na Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, Bairro Lindóia,
na cidade de Curitiba/PR, protocolado sob nº 1682 em 13 de outubro de 2020 e as contrarrazões
apresentada pela  empresa  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MATTIELO LTDA,  inscrita  no
CNPJ sob nº 88.245.485/0001-24,  estabelecida na Rua Ricardo Cainelli,  nº 181,  Bairro Maria
Goretti, na cidade de Bento Gonçalves/RS,  protocolado sob nº  1704 em 16 de outubro de 2020
referente ao Edital  de Licitação n°  083/2020 – Pregão Presencial  n°  034/2020.  As razões do
recurso e contrarrazões foram recebidas e de imediato foram feitas diligências para avaliação,
reconhecendo a tempestividade. Observa-se que o pedido feito na inteposição do recurso já foi
analisado em momento anterior a sessão pública, mediante ao Pedido de Impugnação interposto
pela  mesma  recorrente.  Portanto  será  mantida  a  análise  ao  Parecer  Técnico  emitido  pelo
Departamento de Vigilância Sanitária, decidindo pela IMPROCEDÊNCIA do recurso administrativo
interposto  pela  empresa  Bidden  Comercial  Ltda.  Diante  do  exposto,  o processo  será
encaminhado  à  autoridade  superior  para  homologação  e  adjudicação. Intime-se  os
interessados da decisão.

Michelle Veiga
Pregoeira

André Luis Suder
 Equipe de Apoio

         Daniela Turmina
Equipe de Apoio



Após  análise  realizada  pela  pregoeira  e  equipe  de  apoio,  julgo  IMPROCEDENTE   o

recurso administrativo interposto pela empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ Nº

36.181.473/0001-80, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da pregoeira e equipe de apoio

na referida análise.

Serafina Corrêa, 19 de outubro de 2020.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipa


