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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada 

de Equipamentos de Areia Branca/RN. 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de Processo Licitatório instaurado na Modalidade 

Pregão Presencial nº 056/2019, que tem por objeto o Registro de preços 

para futura e eventual aquisição parcelada de Equipamentos de 

Informática, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde 

do Município de Areia Branca/RN; 

 

Conforme demonstram os autos, a empresa EBARA 

TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 

inscrita no CNPJ nº 04.471.402/000125 impetrou tempestivamente com 

Recurso Administrativo, pleiteando desta feita a inabilitação do licitante 

Emanoel Rebouças Agostinho - ME - CNPJ - 09.027.375/0001-10;  

 

Intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, a empresa 

Recorrida apresentou contrarrazões em 07 laudas; 

 

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

Em seus argumentos, alega a Recorrente que agiu 

indevidamente o Pregoeiro desta Prefeitura Municipal ao ter habilitado a 

licitante Recorrida, qual seja, Emanoel Rebouças Agostinho - ME - 

CNPJ - 09.027.375/0001-10, em face de suposto descumprimento de 

exigências editalícias, sendo: 1) Item 7.3.7 - Certidão negativa de 

inidôneos (para participar de licitações realizadas pela Administração 

Pública Federal, nos termos do Artigo 46 da Lei Federal nº 8.443/92), 

emitida no site do Tribunal de Contas da União – TCU; 2) Item 7.5.2 - 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social vigente, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado 

Sede da Licitante, apresentados na forma da lei, comprovando a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios; 

 

Segundo as razões recursais, a licitante deixou de apresentar a 

certidão mencionada no item 7.3.7, bem como apresentou de forma 

incompleta o Balanço Patrimonial descrito no item 7.5.2. Com relação a 

este último item, alegou a empresa EBARA TECNOLOGIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA que o balanço 

apresentado não atendia a legislação em vigor; 

 

Para a Recorrente, muito embora não tenha sido claro o seu 

argumento, dentre os requisitos para um balanço patrimonial válido, se 

faz necessário os termos de abertura e encerramento;  

 

Compulsando os autos, percebe-se que os argumentos da 

Recorrente são carentes, razão pela qual a manutenção da decisão do 

Pregoeiro desta Prefeitura é medida que se impõe, senão vejamos: 

 

 Com relação à Certidão negativa de inidôneos (para 

participar de licitações realizadas pela Administração Pública 

Federal, nos termos do Artigo 46 da Lei Federal nº 8.443/92), emitida 

no site do Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

Como sabemos, as exigências contidas para habilitação de 

empresas participantes de processos licitatórios estão elencadas entre os 

artigos 28 a 31 da lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), sendo: 

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, 

conforme o caso, consistirá em: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme o caso, consistirá em:                       
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 I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei.                       

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 

1o de maio de 1943.                       

 Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 

e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do 

"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 

obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 

as exigências a:                        

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante 

de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 

ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos;                           

II - (Vetado).                       

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 

definidas no instrumento convocatório.  

§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através 

de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a 

comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através 

de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado. 

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 

locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 

Lei, que inibam a participação na licitação. 

§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de 

canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado, considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 

apresentação de relação explícita e da declaração formal da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 

exigências de propriedade e de localização prévia. 

§ 7º (Vetado).                   

§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de 

alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos 

licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para 

efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise 

dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios 

objetivos. 

§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 

aquela que envolva alta especialização, como fator de 

extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser 

contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 

prestação de serviços públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-operacional de que 

trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra 

ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela administração.                         

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos 

no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 

lucratividade.                        

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na 

execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 

instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado 

objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 

se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 

da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 

data através de índices oficiais. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 

assumidos pelo licitante que importem diminuição da 

capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 

financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 

atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa 

será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 

contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 

processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 

certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores 

não usualmente adotados para correta avaliação de situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da licitação.                       

Como se percebe do dispositivo supratranscrito, dentre as 

exigências exigidas na Lei de Licitações, inexiste a obrigatoriedade de 

apresentação pelos licitantes da Certidão negativa de inidôneos emitida 

no site do Tribunal de Contas da União – TCU; 
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Em que pese o rol descrito na legislação não ser taxativo, o 

que possibilita a previsão de outras exigências no Instrumento 

Convocatório, é certo que tal fato só pode ocorrer em casos devidamente 

justificados, dependendo inclusive da natureza do objeto licitado; 

 

De qualquer forma, é fundamental que a Administração 

observe que exigências demasiadas poderão prejudicar a 

competitividade da licitação e ofender a o disposto no art. 37, XXI da 

Constituição Federal, o qual preceitua que “o processo de licitação 

pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”  

 

No presente caso, não obstante ser importante e obrigatória a 

consulta prévia dos licitantes e de seus representantes legais através da 

verificação da Certidão negativa de inidôneos emitida no site do 

Tribunal de Contas da União – TCU, entendo que tal procedimento 

visa tão somente impedir a participação de empresas ou pessoas 

declaradas inidôneas, e não declará-las inabilitadas; 

 

Ressalte-se, casos de impedimento de participação em 

certames licitatórios difere das hipóteses de inabilitação de 

licitantes.  

Pois, no primeiro caso, a licitante encontra-se impossibilitada 

de licitar, mesmo que apresente todas as exigências contidas no 

instrumento convocatório, enquanto no segundo caso as licitantes 

apenas podem ser habilitadas se apresentarem todos os documentos 

habilitatórios exigidos no Edital. 

 

É de ser ressaltado ainda que o Pregoeiro procedeu à consulta, 

verificando assim idoneidade da empresa Recorrida e de seu 

representante legal junto ao Tribunal de Contas da União; 

 

Sendo assim, entendo que a exigência da Certidão contida no 

item 7.3.7 não pode ser inserida no rol de exigências habilitatórias, 

razão pela qual por esse motivo a habilitação da Recorrida é medida 

correta.  

 

 Com relação ao Balanço Patrimonial; 

 

No que tanga a esta exigência, é certo que a sua previsão 

decorre da necessidade legal do licitante comprovar em processos 

licitatórios a sua saúde financeira, presumindo-se assim sua capacidade 

financeira para cumprir as exigências do cumprimento do objeto 

licitado, caso ao final do certame venha a ser declarada vencedora; 

 

No presente caso, dúvidas inexistem que a empresa Recorrida 

apresentou Balanço Patrimonial, comprovando assim atendimento a 

exigência contida na Lei de Licitações, e taxativamente expressa no item 

7.5.2; 

 

Cumpridas, portanto, os requisitos habilitatórios, entendo que 

deve ser mantida a decisão guerreada, com a habilitação da empresa 

Recorrida. 

 

Assim sendo, recebo o presente recurso e, no mérito, nego-lhe 

provimento, mantendo assim a decisão que habilitou à licitante 

Recorrida Emanoel Rebouças Agostinho - ME - CNPJ - 

09.027.375/0001-10.  

 

Ato contínuo, adjudico e homologo o resultado do presente 

processo licitatório, determinando em consequência a publicação dos 

Termo respectivos; 

 

Por fim, determino que o Pregoeiro, Comissão de Licitação, 

bem como sua Assessoria Técnica, se abstenham de inserir nos próximo 

editais convocatórios a exigência da Certidão negativa de inidôneos 

emitida no site do Tribunal de Contas da União – TCU como requisito 

de habilitação, mas sim como condição de participação, devendo ser 

consultada pelo órgão responsável pelo certame, seja Equipe de Pregão 

ou Comissão Permanente de Licitações. 

  

Cumpra-se 

Publique-se, 

Areia Branca(RN), 15 de janeiro de 2020. 

 

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 

Prefeita Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 056/2019 

 

A Prefeita do Município Areia Branca/RN no uso de suas atribuições 

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 056/2019, que tem como objeto o registro de 

preços para aquisição de forma parcelada de Equipamentos de 

Informática para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do 
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Município de Areia Branca/RN, realizado no dia 09 de dezembro de 

2019 às 12:00 (doze) horas as empresas licitantes Ebara Tecnologia 

Comercio e Serviços em Informática Ltda. - CNPJ - 

04.471.402/0001-25 que ofertou menor preço para os itens 01 e 04  

perfazendo o valor global de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e 

seiscentos reais); Emanoel Rebouças Agostinho - ME - CNPJ - 

09.027.375/0001-10 ofertou menor preço para os itens 03 e 07 

perfazendo o valor global de R$ 120.930,00 (cento e vinte mil e 

novecentos e trinta reais) e Flexx Comercio e Serviços Ltda. - ME - 

CNPJ - 07.807.635/0001-44 ofertou menor preço para os itens 02, 05 e 

06 perfazendo o valor global de R$ 10.668,00 (dez mil seiscentos e 

sessenta e oito reais).  

Areia Branca/RN, em 15 de janeiro de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 056/2019 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas atribuições 

legais, homologa o resultado do julgamento da adjudicação da licitação 

na modalidade Pregão Presencial SRP Nº. 056/2019, objetivando o 

registro de preços para aquisição de forma parcelada de 

Equipamentos de Informática para suprir as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município de Areia Branca/RN, em 15 de 

janeiro de 2020, o valor global de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil 

e seiscentos reais) a empresa licitante Ebara Tecnologia Comercio e 

Serviços em Informática Ltda. - CNPJ - 04.471.402/0001-25; o valor 

global de R$ 120.930,00 (cento e vinte mil e novecentos e trinta 

reais) a empresa licitante Emanoel Rebouças Agostinho - ME - CNPJ 

- 09.027.375/0001-10 e valor global de R$ 10.668,00 (dez mil 

seiscentos e sessenta e oito reais) a empresa licitante Flexx Comercio 

e Serviços Ltda. - ME - CNPJ - 07.807.635/0001-44.  

Areia Branca/RN, em 15 de janeiro de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças –  

Prefeita. 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 056/2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADOS/VALORES: 

Ebara Tecnologia Comercio e Serviços em Informática Ltda.  

CNPJ - 04.471.402/0001-25. 

R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais). 

Emanoel Rebouças Agostinho - ME. 

CNPJ - 09.027.375/0001-10. 
R$ 120.930,00 (cento e vinte mil e novecentos e trinta reais). 

Flexx Comercio e Serviços Ltda. - ME. 

CNPJ - 07.807.635/0001-44. 

R$ 10.668,00 (dez mil seiscentos e sessenta e oito reais). 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de forma parcelada de 

Equipamentos de Informática para suprir as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 15 de janeiro de 2020 a 14 de janeiro de 2021. 

Areia Branca/RN, em 15 de janeiro de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

 Prefeita. 

 

 

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

ORDEM DE SERVIÇOS 

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019 

 

 

Órgão Requisitante: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN. 

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

Praça da Conceição S/N - Centro.  

Objeto: Contratação de empresa especializada para continuidade 

dos serviços de Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura 

Esportiva (Sistema de Modernização da Iluminação em Led do 

Campo de Futebol Gentil Fernandes) no município de Areia 

Branca/RN. 

Prestador: B K L Construções Ltda. 

CNPJ - 03.372.105/0001-60. 
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. 

Vigência: 03 de fevereiro a 04 de agosto de 2020. 

Forma de Pagamento: Parcelado de acordo com as medições. 

Valor: R$ 93.468,92 (noventa e três mil quatrocentos e sessenta e 

oito reais e noventa e dois centavos). 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS 

SERVIÇOS 

QNT. UND. VALOR 

 

01 

Contratação de empresa 

especializada para continuidade dos 

serviços de Implantação e/ou 

Modernização de Infraestrutura 

Esportiva (Sistema de 

Modernização da Iluminação em 

Led do Campo de Futebol Gentil 

Fernandes) no município de Areia 

Branca/RN. 

 

180 

 

Dias 

 

R$ 93.468,92 

 

Areia Branca/RN, 15 de janeiro de 2020. 

 

 _______________________________ 

         Município de Areia Branca/RN 

           CNPJ - 08.077.265/0001-08 

               Prefeitura Municipal 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues 

Rebouças 

             CPF - 307.193.134-49 

                           Prefeita 

 

_____________________________ 

           B K L Construções Ltda. 

         CNPJ - 03.372.105/0001-60 

    Adelson Gustavo Coelho Ponciano 

         CPF - 046.172.494-43                        

                       Sócio 

  

 

 

 

            

 
 


