
JULGAMENTO DE RECURSO
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 139/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021, 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021

Aos  vinte e cinco  dias do mês de  outubro de dois mil e vinte e um, 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 267, de 17 de fevereiro de
2021 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, via correio eletrônico em quinze de outubro do corrente
ano  e  as  contrarrazões  apresentadas  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, via correio eletrônico em
vinte e dois de outubro do corrente ano, referente ao Edital de Licitação n° 139/2021 – Pregão
Presencial  n°  043/2020.  Cabe salientar  que o  acuso de recebimento  do recurso em questão
ocorreu no dia 19/10/21, sendo aberto o prazo para apresentação das contrarrazões. Portanto, 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 é de mérito de Impugnação, estando esse fora do prazo estipulado em edital. Passando a
um breve relato dos fatos: em 08/10/2021 realizou-se a sessão pública para aquisição de Larvicida
Biológico – BTI, na qual tivemos a participação de apenas as duas empresas citadas anteriormente.
No decorrer do certame a empresa recorrente do pedido de recurso teve sua proposta desclassificada
por não atender o requisito descrito no item 6.2, alínea “b” do referido edital. Sendo esse um fato
reincidente, o qual já foi motivo de análise técnica no processo licitatório, Pregão Presencial nº
034/2020. Diante do exposto, mantêm-se a exigência citada no instrumento convocatório, sendo
esse  soberano,  restando  claro  que a  Administração não vincula  a  contratação  a  uma marca
específica de forma de restringir a competição, apenas segue as recomendações dos órgãos de
saúde. Isto posto,  decide-se pela  IMPROCEDÊNCIA do recurso administrativo interposto pela
empresa  Bidden Comercial  Ltda. 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

 Fabiola Fregonese
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, 25 de outubro de 2021.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal


