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MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO  

 

 

Processo Administrativo nº:  010/2021 

Pregão Eletrônico nº:   08/2021 

Objeto: Aquisição de Materiais – Inseticidas para tratamento fitossanitário de Grãos na Rede 

Armazenadora da CEAGESP, através do Sistema de Registro de Preços, conforme quantidades 

e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

Peticionários:  BIDDEN COMERCIAL LTDA  

 

 

Trata-se a presente da resposta da pregoeira quanto ao RECURSO administrativo 

INTEMPESTIVO, apresentado pela empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA, opondo-se à decisão 

da pregoeira que a inabilitou, para o item 3 - Inseticida Liquido Piretróide – Ingrediente Ativo 

Bifentrina, deste certame. 

 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 

Após o informe do prazo para registro da intenção de recurso na sessão pública do dia 

26/04/2021, da Ata Complementar nº 01 referente ao item 3, acima descrito,  a empresa 

peticionária BIDDEN COMERCIAL LTDA , manifestou interesse, em recorrer da decisão da 

pregoeira que habilitou a empresa EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA, porém, deixando de 

observar as normas e  regras editalícias, não apresentou dentro do prazo mencionado na Ata da 

referida sessão ( 29/04/2021) , as razões que motivaram seu interesse de recorrer, tornando 

impossível a decisão desse recurso pela pregoeira e autoridade competente dentro do sistema 

Comprasnet. 

 

No entanto, utilizando-se dos argumentos constitucionais sobre o direito de petição, apresentou 

via e-mail, no dia 30/04/2021 pedido direcionado à pregoeira solicitando a Anulação de Ato que 

desclassificou sua proposta comercial. 

 

Diante do exposto verifica-se que o recurso Administrativo ( Anulação de Ato da pregoeira) 

interposto pela empresa Bidden encontra-se INTEMPESTIVO para recorrer das decisões 

proferidas no pregão eletrônico 08/2021. 

 

Por outro lado, considerando, o direito constitucional de petição e o dever de autotutela da 

Administração, as razões do “recurso” “interposto” serão analisadas.  Contudo, tal deliberação,  

não se fará como se recurso interposto fosse, mas sim, será analisada na qualidade de 

manifestação administrativa, com arrimo no já mencionado direito de petição. 
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II. DO(S) ARGUMENTO(S) DA EMPRESA RECORRENTE 

 

Nas razões de seu inconformismo, a recorrente alega irregularidade nos atos administrativos 

praticados pela pregoeira nos seguintes procedimentos: 

 

a) Exigência da qualificação técnica citada no item 8.2.3. Documentação relativa à 

Qualificação Técnica, letra “c” do edital, considerando a necessidade de registro do 

produto no Estado de São Paulo. Entendimento em  desconformidade com a legislação 

pertinente sobre a questão. 

 

   

IV. DA ANÁLISE DAS  RAZÕES DO RECURSO 

 

 

Inicialmente é importante colocar que a necessidade de registro no produto no Estado de São 

Paulo foi objeto de recurso pela empresa EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA EPP  em 12/04/2021.  

 

Na oportunidade por tratar-se de questão extremamente técnica, a questão foi encaminhada ao 

setor responsável  SECOF – Seção de Controle Fitossanitário da CEAGESP, para análise e 

averiguação. O resultado do parecer técnico era pela aceitação do recurso e inabilitação da 

empresa Bidden, pois o entendimento da área técnica era de que somente através de registro 

do produto no Estado de São Paulo este poderia ser comercializado dentro do citado Ente 

Federativo. 

 

Ocorre que com a inabilitação da empresa Bidden , houve recurso, mesmo que Intempestivo, no 

qual foi  exposta a conversa via e-mail em que órgão responsável pelo assunto no Estado, afirma 

não ser necessário o registro do produto em São Paulo para que ocorra sua comercialização. 

 

De posse desse fato a pregoeira submeteu a questão à reanálise da área demandante da Cia., 
que após diligências no órgão assim se retratou: “Em conversa com o Dr. Marcelo Chaim, 
Coordenador da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, fomos informados que existe 
uma Resolução Estadual que esclarece alguns pontos da Resolução SAA 61/2018 - GEDAVE, 
dentre elas a situação em questão, que é a exigência de registro no GEDAVE para que empresas 
possam comercializar agrotóxicos no Estado de São Paulo, porém, até o momento, a Resolução 
proposta ainda não foi assinada nem publicada. Portanto, nesse caso vale a Lei Federal - Lei 
7.8902/89 e Decreto Federal 4.704/2002, que não exige cadastros. 
 
Dessa forma, entendo que deve ser acatada a justificativa da Bidden Comercial Ltda, seguindo 
orientação do Coordenador da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, email abaixo, pelo 
qual informa que atualmente não há necessidade de cadastro junto ao Estado de São Paulo, 
bastando a empresa estar cadastrada no Estado de origem, deve portanto estar registrada no 
órgão de defesa do seu estado de origem.” 

 
Diante disso o certame deverá retornar à fase de julgamento da proposta para aceitação e 
habilitação da empresa Bidden.  
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V. MANIFESTAÇÃO 

 

Por todo exposto e segundo entendimento dos princípios basilares da licitação pública e os 

deveres correlatos, primando pelos princípios gerais que regem o Direito Administrativo, em 

consonância com os ditames da Lei nº 13.303/2016, Lei nº 10.520, Decreto Federal nº 

10.024/2019,  termos do edital e todos os atos até então praticados, bem como em atenção ao 

recursos impetrados pelas recorrentes, DECIDO CONHECER O RECURSO interposto pela 

empresa  BIDDEN COMERCIAL LTDA, sem julgamento do MÉRITO,  mas apenas 

apresentando manifestação justificada sobre o ponto supostamente ilegal cometido durante 

a sessão do pregão eletrônico 10/2021, no que tange especificamente à aceitação da 

proposta para o item-3.  

Como não houve interposição de recurso no prazo legal, no sistema Comprasnet, a adjudicação 

deverá ser processada pela pregoeira, à quem caberá rever os atos até então praticados e 

corrigí-los quando eivados de vício. 

 

Assim, o certame retornará a fase de julgamento da proposta para aceitação e habilitação da 

empresa Bidden. 

 

 

São Paulo, 10 de maio de 2021. 

 

 

Maria Valdirene R.S. Carlos 

Pregoeira 


