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Folhas _________ 

Visto __________ 

DA: C.P.L. (Comissão Permanente de Licitação) 

 

PARA: GABINETE 

 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto 

nº 053/2019, no exercício da competência que lhes confere o parágrafo 4° do Artigo 109 

da Lei nº 8.666/93, tempestivamente julga e responde o Recurso e Defesa interpostos 

pelas licitantes: Nika Serviços de Engenharia e Construções Civis Eireli – ME, E. F. 

Franco Construtora – EPP, Neiander Storch Eireli e W. E. Engenharia Ltda EPP. Nos 

autos do processo recursal nº 2352/2019, referente ao Processo Licitatório sob n° 

1179/2019, licitação na modalidade Tomada de Preços sob n° 008/2019, com as 

seguintes razões de fatos e de direito. 

 

 

1. DO RECURSO DA EMPRESA NIKA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME: 

 

A empresa Nika Serviços de Engenharia e Construções Civis 

Eireli – ME, interpõe recurso alegando que a sua inabilitação no certame, tenha ocorrido 

de forma errônea uma vez que o contador equivocou-se quanto a exigência do DHP, 

uma vez que a empresa no exercício de 2018 não era optante pelo SIMPLES, e o 

balanço era entregue via SPED Contábil, apresentando como defesa o tem 3 da 

Resolução n. 2017/CTSC 03 do Conselho Federal de Contabilidade. “in verbis”. 

 

Resolução do CFC n. 2017/CTSC03... 

 

Item 3. O SPED foi instituído pelo Decreto n.º 6.022/2007, com 

alterações pelo Decreto n.º 7.979/2013. O SPED é o instrumento 

que unifica as atividades de recepção, validação, 

armazenamento e autenticação de livros e documentos que 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

ESTADO DE RONDONIA 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito - CPL 

 

Departamento de Licitações e Contratos Administrativos – Comissão Permanente de Licitação 

2 

Folhas _________ 

Visto __________ 

integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das 

pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo 

único, computadorizado, de informações. 

 

Quando o balanço é entregue via SPED CONTABIL não é 

exigido do profissional de contabilidade o DHP, uma vez que a validação é feita via 

certificado digital através de ICP, ficando o profissional já com o registro. 

 

Portanto a entrega do balanço foi realizada dentro das regras de 

escrituração digital exigidos pela legislação Brasileira e pela Receita Federal, sendo que 

quando o balanço foi entregue via SPED CONTABIL pelo profissional de contabilidade 

da recorrente, a Receita Federal não exige o DHP, uma vez que a validação do 

profissional e verificada via certificado digital. 

 

Quanto a exigência dos índices a mesma traz a baila a Decisão 

Monocrática 0012/2019-GCJEPPM, proferida pelo TCE – RO, em 31 de Janeiro de 

2019, publicada no Diário Oficial do TCE – RO, em 01 de Fevereiro de 2019, referente 

ao Município de Governador Jorge Teixeira, em situações análogas onde a corte de 

contas decidiu suspender as licitações, sob pena de ser materializada as contratações e 

tornando inefetivo o provimento final. 

 

A impetrante alega que como o capital social integralizado atual 

da recorrente é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), este supera em muito a 

exigência mínima de 10% exigida no item 5.4. e como o edital não pode exigir 

cumulativamente o item 5.3.1 e 5.4, por ser nulo de pleno direito por estar em desacordo 

com a norma, e restando comprovado que o recorrente cumpriu o item 5.4, deve ser 

dado provimento neste item, para classificar a recorrente, uma vez que preencheu o 

requisito de qualificação econômica e financeira. 

 

Por fim requer: 

 

Isto posto, o recorrente vem a presença desta autoridade 
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administrativa requerer seja acolhido o presente recurso e dado provimento para 

classificar a recorrente na Tomada de Preços nº 008/2019 

 

Nestes termos, Pedimos o Recebimento e Deferimento do 

Presente Recurso. 

 

 

2. DO RECURSO DA EMPRESA E. F. FRANCO CONSTRUTORA – EPP: 

 

A empresa E. F. Franco Construtora – EPP interpõe recurso 

alegando que a sua inabilitação, tenha ocorrido de forma errônea, pois, a mesma está 

enquadrada no simples nacional, portanto, está desobrigada de autenticar o seu balanço 

patrimonial na junta comercial, apresentando como defesa o que se segue: 

 

A legislação comercial alerta, em seu Art. 1.184 que o Balanço 

Patrimonial e o de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício), 

devem ser lançados no Livro Diário da empresa estando ambos assinados por técnico 

em Ciências Contábeis, legalmente habilitado e pelo empresário responsável. 

 

Assim, o Balanço Patrimonial autêntico e apresentado na 

forma da lei civil é o que consta no Livro Diário e, portanto, só existirá por meio de 

cópia autenticada. Isto não quer dizer que outros Balanços não possam ser apresentados, 

no entanto, como a contabilidade é alterada constantemente em uma entidade, existe o 

risco das informações apresentadas não serem as oficiais e válidas para a data de seu 

encerramento. “grifei e negritei”. 

 

A escrituração contábil e o levantamento do Balanço 

Patrimonial são obrigações que alcançam todas as entidades empresárias, 

independentemente de porte ou forma de constituição. Assim, mesmo para as empresas 

tributadas pelo regime simplificado de apuração (Simples Nacional) é possível exigir os 

informes contábeis e patrimoniais, como das demais entidades. A única segregação que 

se faz é que, para as empresas em geral, o conjunto completo de demonstrações 
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contábeis é muito mais abrangente que para as microempresas e empresas de pequeno 

porte; bastando para estas a apresentação do Balanço Patrimonial, da 

Demonstração do Resultado do Exercício e das Notas Explicativas, conforme 

regulamenta a Resolução CFC 1.418/2012. “grifei e negritei”. 

 

A autenticação é realizada pela entidade competente de 

registro, autorizado pelo governo. Normalmente, é de responsabilidade da Junta 

Comercial, quando se trata de Atividades Comerciais, e Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos, quando se tratar sociedade civil. Salvo aquelas em Regime 

Simplificado, tipificado, em Lei Complementar, tais como o Micro 

Empreendedor Individual-MEI e SIMPLES NACIONAL. “grifei e negritei”. 

 

Ademais, cumpre salientar que está empresa apresentou o 

Capital Social e todos os índices superiores aos solicitados no edital comprovando sua 

boa situação financeira, não podendo ser prejudicada neste certame por não apresentar o 

seu balanço autenticado na junta comercial. 

 

Por fim requer: 

 

Assim, a r. decisão da Comissão Permanente de Licitação não 

merece prosperar tendo em vista que a empresa E. F. Franco Construtora – EPP 

apresentou a sua documentação em total conformidade com o instrumento convocatório, 

portanto, caso está permaneça inabilitada neste certame estar-se-ia ferindo todos os 

princípios constitucionais elencados no artigo 3º, caput da Lei nº 8.666/1993, ou seja,  

de forma ilegal, devendo está decisão ser refeita na íntegra, com a habilitação desta 

impetrante para a próxima fase do certame. 

 

Ante todo exposto, e por se tratar de fato que pode acarretar 

nulidade do processo licitatório, e acreditando nos superiores critérios de vossa 

senhoria, que de maneira correta e exemplar cumpriu rigorosamente as demais fases do 

presente certame, solicitamos seja reformulado o Julgamento de Habilitação do certame 

epigrafado, habilitando a empresa E. F. Franco Construtora – EPP, que apresentou a sua 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao_cfc_1418_2012.htm
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/junta_comercial/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/junta_comercial/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional/
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documentação em estrita conformidade com o edital. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

 

3. DA DEFESA DA EMPRESA W. E. ENGENHARIA LTDA EPP: 

 

A empresa W. E. Engenharia Ltda EPP, apresenta contesta a sua 

inabilitação apresentando a seguinte argumentação: 

 

Alega que o senhor Ricardo Dalla Valle, apesar de ser o 

responsável técnico da empresa Construtora Dalla Valle perante o CREA, presta 

serviços para a empresa W. E. Engenharia apenas como Engenheiro Eletricista, sendo, 

portanto, responsável técnico por obras que envolvam questões técnicas que envolvam 

essa parte - elétrica. 

 

No entanto, na obra que se pretende contratação por meio do 

presente certame o Sr. Ricardo não pode ser o responsável técnico, pois se trata de 

execução de calçada, onde somente o Engenheiro Civil ou o Arquiteto podem ser o 

responsável, não tendo atribuições para tanto um Engenheiro Eletricista. 

 

Com a finalidade de comprovação que o Engenheiro Eletricista 

nada tem haver com a responsabilidade técnica da obra em comento a mesma elenca os 

artigos 1°, 7°, 8°, 9° e 25 a resolução 218/73 do Confea, in verbis: 

 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional 

correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, 

ficam designadas as seguintes atividades: 

 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
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Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio 

e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 

qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, 

operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e 

instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

(...) 

 

Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao 

ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: 

 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de 

rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de 

abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, 

barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes 
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estruturas; seus serviços afins e correlatos. 

 

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao 

ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE 

ELETROTÉCNICA: 

 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e 

máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; 

seus serviços afins e correlatos. 

 

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao 

ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE 

ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 

 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; 

equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 

telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e 

eletrônico; seus serviços afins e correlatos. 

 

(...) 

 

Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades 

além daquelas que lhe competem, pelas características de seu 

currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as 

disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo 

outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na 

mesma modalidade. 

 

Por fim Requer: 
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Isto posto, diante da plena comprovação de atendimento ao 

edital, requer o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos 

do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93; 

 

Ao final, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso 

para fins de reformar a decisão que inabilitou a empresa Construtora W.E Engenharia 

LTDA - EPP, de participar do certame. 

 

Não sendo acolhido o presente, requer o imediato 

encaminhamento à Autoridade Superior nos termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93 

para que possa analisar e acolher as razões apresentadas. 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 

 

4. DO RECURSO DA EMPRESA NEIANDER STORCH EIRELI: 

 

A empresa Neiander Storch Eireli interpõe recurso alegando que 

a sua inabilitação, tenha ocorrido de forma errônea, pois, a mesma apresentou o seu 

balanço na forma da Lei, mesmo não tendo apresentado o termo de abertura e 

encerramento do Balanço Patrimonial, como solicitado no edital. 

 

Por fim requer: 

 

Esta Exordial seja acatada em sua íntegra; 

 

Seja expedido uma nova Ata, reformando o pedido de 

inabilitação expresso em tal Parecer, declarando-nos habilitados no certame; 

 

Que seja emitido cópia dos autos ao Tribunal de Contas da 

União, unidade Rondônia, bem como ao MPF/RO encaminhamento desta 
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(protocolizada) para as devidas análises, neste e em editais futuros, evitando assim, 

danos futuros ao erário público, no que tange a frustrar ou direcionar o certame 

licitatório. Demonstrando a seriedade e celeridade desta d. Comissão. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

 

5. JULGAMENTO 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA NIKA SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME: 

 

A empresa Nika Serviços de Engenharia e Construções Civis Eireli – 

ME fundamentou o seu recurso com base na Decisão Monocrática do TCE - RO e 

contestou de forma clara e objetiva, com argumentos plausíveis e extremamente 

fundamentado, a sua inabilitação, solicitando que a mesma fosse habilitada para a 

segunda fase do certame. 

 

Ressalta-se que a peça recursal da impetrante, encontra-se 

respaldada, pois está de acordo com DM do TCE – RO, a administração não poderá 

exigir cumulativamente os itens 5.3.1 e 5.4., devendo ter o seu recurso acatado em sua 

totalidade por esta municipalidade, uma vez que a empresa comprova o atendimento do 

item 5,4. 

 

 

5.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA E. F. FRANCO 

CONSTRUTORA – EPP: 

 

A empresa E. F. Franco Construtora – EPP, fundamentou o seu 

recurso no edital de licitação e contestou de forma clara e objetiva, com argumentos 

plausíveis e extremamente fundamentado, a sua inabilitação, solicitando que a mesma 

fosse habilitada para a segunda fase do certame. 
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Ressalta-se que a peça recursal da impetrante, encontra-se 

respaldada, pois está de acordo com DM do TCE – RO, a administração não poderá 

exigir cumulativamente os itens 5.3.1 e 5.4., devendo ter o seu recurso acatado em sua 

totalidade por esta municipalidade, uma vez que a empresa comprova o atendimento do 

item 5,4. 

 

 

5.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA W. E. 

ENGENHARIA LTDA EPP: 

 

Concernente a argumentação da impetrante sobre a 

responsabilidade técnica da obra em tela, a mesma encontra fundamentação legal, 

devendo prosperar em sua defesa. 

 

Ressalta-se que o responsável técnico em comum nas empresas: 

Construtora Dalla Valle LTDA e W. E. Engenharia Ltda EPP é o Engenheiro Eletricista 

senhor Ricardo Dalla Valle, devidamente registrado no CREA – MS sob nº 10183D MS 

com atribuições elencadas na própria certidão de pessoa física, como sendo as 

estabelecidas nos artigos 8º e 09 da resolução 218/73 do Confea, “in verbis” 

 

 Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao 

ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE 

ELETROTÉCNICA: 

 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e 

máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; 

seus serviços afins e correlatos. 

 

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao 
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ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE 

ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 

 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; 

equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 

telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e 

eletrônico; seus serviços afins e correlatos. 

 

Conforme se depreende dos dispositivos colacionados as 

atribuições do engenheiro eletricista em nada condiz a reponsabilidade técnica da obra 

da presente licitação, devendo ter o seu recurso acatado em sua totalidade por esta 

municipalidade, uma vez que a empresa atende o edital, não descumprindo de forma alguma o 

item 4 e subitem 4.3 do mesmo. 

 

5.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECURSO DA EMPRESA NEIANDER 

STORCH EIRELI: 

 

A empresa Neiander Storch Eireli fundamentou o seu recurso no 

edital de licitação e contestou de forma clara e objetiva, com argumentos plausíveis e 

extremamente fundamentado, a sua inabilitação, solicitando que a mesma fosse 

habilitada para a segunda fase do certame. Embora a mesma não tendo apresentado o 

termo de abertura e encerramento do Balanço Patrimonial, como solicitado no edital, 

descumprindo o mesmo parcialmente. 

 

Ressalta-se que a peça recursal da impetrante, encontra-se 

respaldada, pois está de acordo com DM do TCE – RO, a administração não poderá exigir 

cumulativamente os itens 5.3.1 e 5.4., devendo ter o seu recurso acatado em sua totalidade 

por esta municipalidade, uma vez que a empresa comprova o atendimento do item 5,4. 

 

 

5.6. DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
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Observação os recursos impetrados não foram contestados por 

nenhuma empresa, por este motivo não será apresentado nenhuma contestação nesta 

peça, bem como não fora apresentado recurso pelas empresas: HBJ Monteiro Serviços 

de Engenharia Eireli e Construtora Dalla Valle LTDA. 

 

Ante o exposto e visando o erário público que deve primar em 

todos os atos praticados pelos administradores públicos, optamos por acatar os recursos 

administrativos impetrados pelas empresas Nika Serviços de Engenharia e Construções 

Civis Eireli – ME, E. F. Franco Construtora – EPP, Neiander Storch Eireli e W. E. Engenharia 

Ltda EPP, declarando neste momento habilitadas para a segunda fase do certame as 

seguintes empresas: Nika Serviços de Engenharia e Construções Civis Eireli – ME, 

Construtora Dalla Valle LTDA, Neiander Storch Eireli, E. F. Franco Construtora – EPP 

e W. E. Engenharia Ltda EPP. 

 

Ressaltamos que somente HBJ Monteiro Serviços de Engenharia 

Eireli, não será habilitada por apresentar o balanço patrimonial vencido, ou seja, do 

exercício de 2017, não havendo possibilidade de utilizar as informações do referido 

balanço, permanecendo a mesma inabilitada para no presente certame, a Construtora 

Dalla Valle LTDA, embora não tenha apresentado o seu recurso será declarada 

habilitada, uma vez que a mesma incorre na mesma situação que a empresa W. E. 

Engenharia Ltda EPP. 

 

 Fica desde já marcada a data de abertura da proposta para o dia 

03 de Julho de 2019, às 08:30 horas no horário de Rondônia. 

 

Cerejeiras, 28/06/2019. 

 

Leidemar Coelho Ribeiro                                                 Eliandro Victor Zancanaro 

Presidente da Com. Perm. de Licitação                           Membro da CPL 

                                                                 

 

Rodrigo Madrona de Souza 

Membro da CPL 


