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Processo Administrativo n. 212/2021 

Pregão Presencial n. 144/2021 

 

Resposta a recurso administrativo 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela “B E B Playgrounds”, que 

pretende, a desclassificação da empresa Ren9vare Comércio E Serviços LTDA, alegando que 

no item 03 a mesma não teria especificado a marca do produto. 

É a síntese do necessário. 

I. Da admissibilidade do recurso 

Ao final da sessão, o representante da empresa manifestou interesse de recurso, 

sendo informado que teria o prazo de 3 (três) dias úteis para a protocolo do mesmo. 

A sessão ocorreu no dia 14 de outubro do ano corrente, sendo que as razões 

recursais foram protocolizadas pelas empresas todas dentro do prazo legal, este dia 18 de 

outubro, via e-mail. 

Posteriormente, a foi encaminhado para a empresa e as contrarrazões foram 

protocoladas no dia 21 de outubro do presente ano.   

II. Do mérito 

Em síntese, a empresa BEB Playgrounds busca reforma da decisão que declarou a 

empresa Ren9vare como vencedora do item 03 do Processo administrativo 212/2021. 

A mesma alega que a empresa vencedora não fabrica o produto, bem como 

questiona a marca mencionada na proposta de preços. No dia da sessão, a empresa Ren9vare 

Comércio E Serviços LTDA apresentou em sua proposta a marca, conforme solicitado no edital. 

Em suas contrarrazões a empresa Ren9vare Comércio E Serviços LTDA 

apresentou documentou emitido pela fabricante do produto. 
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Com base no exposto e no parecer jurídico emitido pelo procurador municipal, o 

recurso apresentado pela empresa B E B Playgrounds será indeferido, mantendo a decisão de 

habilitação da empresa Ren9vare para o item 03.  

 

 

Antônio Carlos, 11 de novembro de 2021 

 

 

 

___________________________ 
Mirlene Manes 

Pregoeira Oficial 
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