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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. Nos 

autos do processo recursal nº 2396/2019, referente ao Processo Licitatório sob n° 

859/2019, licitação na modalidade Tomada de Preços sob n° 010/2019, 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 

integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

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 

administrativa requerer seja acolhido o presente recurso e dado provimento para 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

classificar a recorrente na Tomada de Preços nº 008/2019 

 

Nestes termos, Pedimos o Recebimento e Deferimento do 

Presente Recurso. 

 

 

2. JULGAMENTO 

 

2.1. 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. 

 

 

2.2. DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

Observação o recurso impetrado não foi contestado por 

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

peça. 

 

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

todos os atos praticados pelos administradores públicos, optamos por acatar o recurso 
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administrativo impetrado pela empresa Nika Serviços de Engenharia e Construções 

Civis Eireli – ME, declarando a mesma habilitada neste momento para a segunda fase 

do certame. 

 

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

04 de Julho de 2019, às 10:30 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 


