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EXTRATO DO JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO FPMZB: 008/2021  

PROCESSO: 01-030378/21-26 
 

OBJETO: Aquisição de produtos químicos para manutenção da estação de tratamento de água do 
Parque Ecológico da Pampulha (cloreto férrico, hidróxido de sódio, sulfato de cobre e cloro 
granulado), para atender às necessidades da Fundação, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

A empresa Bidden Comercial Ltda., apresentou dentro do prazo estabelecido pelo edital, recurso 
administrativo solicitando a revisão da decisão do Pregoeiro que desclassificou a mesma com base 
no item 7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, do edital PE FPMZB 00/2021. Não houve apresentação 
de contrarrazões por parte dos demais interessados no certame. 

Ocorre que, conforme consulta ao Portal da Transparência realizada em 19/07/2021, consta 
Impedimento da empresa em licitar com base no art. 7º da Lei 10520/2020. 

A empresa protocolou recurso argumentando que o impedimento de licitar tem abrangência 
apenas no Estado de Santa Catarina e que, portanto, a decisão deve ser revista.  

Conforme manifestação da Diretoria Jurídica da FPMZB (anexa), o Edital é a lei do certame.  Este ato 
convocatório tem como função ditar todas as normas, fixar as condições necessárias de participação 
dos licitantes, do desenvolvimento da licitação, do cadastro, da disputa e da futura contratação. O 
Edital traz todos os critérios para o julgamento de uma licitação e informações claras, objetivas e 
completas e por isto, deve ser seguido rigorosamente, nos termos do artigo 41 da Lei geral de 
licitações. 

Neste contexto, considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade, isonomia, da publicidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência, mantenho a 
decisão de desclassificar a empresa Bidden Comercial Ltda. com fundamento no item 7, 7.2, c do 
Edital 08/2021. 

A íntegra do julgamento foi encaminhada aos interessados e encontra-se inserida nos autos do 
processo em pauta. 

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2021. 
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