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Recurso administrativo interposto ao:  

Processo Licitatório nº 25/2020 – Tomada de Preços 03/2020 

Recorrente: PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
 

Foi protocolado em 12 de maio de 2020 razões de recurso em desfavor do 
resultado na Tomada de Preços 03/2020 pelo proponente Primordial Construção Civil 
Eireli, quanto a fase de habilitação, estando o processo suspenso até que se 
ultrapasse esta fase, ao que passamos a analisar os termos apresentados as fls. 351 a 
374 do processo. Decorridos os prazos previstos no art. 109 da Lei 8666/93 e não 
havendo mais termos protocolados em formato de recurso e/ou impugnações 
passamos a apreciação. 

 
Os documentos protocolados foram tempestivos e obedeceram as formas 

previstas em edital, aplicando-se, em consequência o efeito suspensivo ao feito até 
que se ultrapasse a fase recursal da etapa de habilitação. 

 
A inabilitação do recorrente ocorreu, a princípio, em decorrência da 

apresentação das demonstrações contábeis pertinentes ao exercício de 2018 tendo 
sido considerado inadequado visto que a licitação foi aberta em 04/05/2020, após o 
final do prazo legal para que as empresas, em linhas gerais, apresentassem ao fisco 
seus balanços e demais anexos, ou seja, o entendimento naquela oportunidade fluiu 
para a necessídade de apresentação das demonstrações do exercício anterior, ou 
seja, de 2019 já que a licitação está ocorrendo em 2020, obviamente, consoante 
previsto na letra “d” do item 4 do edital, tudo já relatado no edital de habilitação de 
05/05/2020, fls. 344. 

 
Em apertada síntese o recorrente alega que por ser optante do uso do 

sistema SPED-Sistema Público de Escrituração Digital o prazo para finalização de sua 
prestação de contas do exercício de 2019 teria lapso até o ultimo dia útil do mês de 
maio do ano subsequente ao final do exercício anterior, ou seja, até 29 de maio de 
2020. 

 
O arguido pela recorrente busca seu fundamento no caput do art. 5º da 

Instrução Normativa 1774/2017 da Receita Federal do Brasil, a saber: 
 

Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), 

instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês 

de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração. 

 
Verifica-se que o recorrente apresentou, em sua documentação de 

habilitação, de fls 143 a 148, cópia do balanço patrimonial de 2018, formalizado 
através do sistema SPED, já citado, constando as fls 148 o número de recibo gerado 
pelo “Agente Receptor SERPRO”, indicando que a empresa Primordial Construção 
Civil Eireli adota tal sistema, tendo, inclusive, anexado às suas razões, de fls. 361 a 
366, demonstrações de 2018 aperfeiçoadas pelo sistema SPED. 

 
Vale aqui a ressalva de que o edital de licitação, apesar de não citar 

numericamente o exercício que deverá ter suas demonstrações contábeis 
apresentadas, faz alusão ao “último exercício social” o que resta claro tratar-se de 
2019, entretanto a legislação pátria observa particularidades para cada caso, sendo a 
regra geral o limite do final do mês de abril do exercício subsequente, salvo maior 
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lapso para aqueles que adotem o sistema SPED, consoante previsto na normatização 
da Receita Federal do Brasil, já citado acima. 

 
Após este breve relato, decidimos alterar nossa decisão anterior, exarada no 

Edital de Habilitação as fls. 344/345, com vistas a considerar habilitada a recorrente 

PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI para as demais fases do certame, 
considerando satisfeita e plenamente suprida a exigência constante da letra “d” do item 
4 do edital, encaminhando o pleito do recorrente, em transito direto, ao setor juridico da 
municipalidade e a autoridade superior, para final decisão. 

 
Centro Administrativo em 22 de maio de 2020 
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Recurso administrativo interposto ao:  

Processo Licitatório nº 25/2020 – Tomada de Preços 03/2020 

Recorrente: PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 

 

DECISÃO 
 

A prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares no uso de suas atribuições 
legais, considerando decisão emitida pela Comissão Permanente de Licitações, em 22 
de maio de 2020, e parecer do Procurador da municipalidade, decide, acompanhando 
o entendimento da CPL, pelo DEFERIMENTO do recurso impetrado pela(o) 

proponente PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, considerando este licitante 
habilitada para as demais fases do certame. 

 
Registre-se, arquive-se e cumpra-se. Ciência aos interessados através de 

publicação em diário oficial eletrônico da municipalidade. 
 

Centro Administrativo em 25 de maio de 2020 
 
 
 

________________________________ 
Maria Antonieta de Araujo Almeida  

Prefeita 

 

 


