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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

022/2019. 

OBJETO: Registro de Preço Para Aquisição de Insumos Médicos 

Hospitalares. 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de análise ao Processo Licitatório - Modalidade Pregão 

Presencial SRP nº 022/2019, instaurado pelo Município de Areia 

Branca/RN, que tem por objeto o registro de preço para futura e 

eventual aquisição de forma parcelada de Insumos Médicos 

Hospitalares destinados a atender as necessidades das Unidades 

Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de Reabilitação e 

CAPS do Município de Areia Branca/RN; 

 

Realizada sessão para o recebimento e abertura dos envelopes de 

Proposta de Preço e Habilitação, a licitante KIREI TECNOLAB LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ nº 06.912.821/0001-80 fora inabilitada, tendo 

em vista descumprimento do que reza o item 7.5.2 do Instrumento 

Convocatório.  

 

Inconformada com a decisão deste Pregoeiro que a inabilitou, a 

empresa KIREI TECNOLAB LTDA EPP impetrou recurso 

administrativo, pleiteando assim a reforma da decisão acatada, com a 

sua consequente habilitação. 

 

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, não vejo 

nenhum fundamento novo ou que nos convença a reformar a decisão 

guerreada. 

 

Pois, conforme reza o item 7.5.2 do Instrumento Convocatório, é 

requisito de habilitação a apresentação de: “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”;  

 

Assim, ao determinar que o Balanço deve ser apresentado na forma 

da Lei, o Edital Convocatório nos remete tacitamente ao Art. 1.078 

do Código Civil, que assim preceitua:  

 

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos 

uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do 

exercício social, com o objetivo de: 

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o 

balanço patrimonial e o de resultado econômico; 

Portanto, considerando que o presente certame ocorreu em 20 de 

maio de 2019, conclui-se facilmente que o último exercício social 

a ser exigido no presente certame corresponde ao ano de 2018, 

requisito este evidentemente não atendido pela Recorrente, que 

apresentou o Balanço registrado na JUCERN correspondente ao 

exercício de 2017. 

Assim sendo, recebo o presente recurso em seu efeito suspensivo, 

haja vista a sua tempestividade, mantenho a decisão guerreado e, por 

conseguinte, encaminho os autos à Chefe do Executivo Municipal 

para que aprecie o Recurso Administrativo interposto pela 

Recorrente KIREI TECNOLAB LTDA EPP. 

 

Cumpra-se 

Publique-se, 

Areia Branca/RN, 28 de maio de 2019. 

 

             ANTÔNIO LOPES NETO 

             CPF - 201.437.024-91 

              Pregoeiro da CPL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19052801CPL 

 

 

 


