
AO COMITÊ GESTOR DE PREGÕES DO GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO 

 
 
Pregão Eletrônico nº 05/2020  

 
 
MANFRÉ KNAUT COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA., já qualificada no processo de pregão em epígrafe, 
vem mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria, interpor 

 
RECURSO 

 
pelas razões e substratos jurídicos expendidos a seguir. 

 
DO ENQUADRAMENTO DA ORA RECORRENTE NA QUALIDADE DE 

MICROEMPRESA E APTA A REALIZAR PRONTA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS – 
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 9.6.2.1 DO EDITAL 

 

A Recorrente foi inabilitada no presente processo licitatório, face ao 
fato desta não ter apresentado, dentro do prazo assinalado, o balanço patrimonial 
devidamente homologado pela Junta Comercial do Estado do Paraná. 

 

Contudo, merece reformas tal entendimento. 

 

Isto porque, conforme consta do art. 9.6.2.1 do Edital de Pregão 
Eletrônico, as empresas enquadradas como microempresas e aptas a fornecerem os 
equipamentos a pronta entrega estão dispensadas da apresentação de tal documento. 

 

E da documentação acostada ao presente processo licitatório, 
denota-se que a ora Recorrente se trata de microempresa, motivo pelo qual não estava 
obrigada a apresentar referido documento, estando incorreta a inabilitação da mesma 
no presente certame. 

 

Assim, diante de todo o exposto, pugna o Recorrente pela reforma 
da decisão havida, a qual inabilitou o ora Recorrente do presente processo licitatório, 
face ao fato desta não ter apresentado o balanço patrimonial devidamente homologado 
pela Junta Comercial do Estado do Paraná, visto que, por se tratar de microempresa e 
ser apta a fornecer o equipamento a pronta entrega, esta estava dispensada da 
apresentação de tal documento, nos termos do art. 9.6.2.1 do Edital do Pregão. 

 

DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 
Ex positis, requer-se a Vossas Senhorias, dignem-se em conhecer o 

presente recurso, dando-lhe provimento integral, consoante os fundamentos 
apontados e o que mais vosso notável saber jurídico suprir, para reformar a decisão 
havida que inabilitou a ora Recorrente do presente pregão. 

 
Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Curitiba, 10 de Setembro de 2020. 

 

 

MANFRÉ KNAUT COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 
LTDA. 
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