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OFICIO 001/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRABAS 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
ASSUNTO: CONTRARAZÃO – CONCORRÊNCIA N° 002/2021/SRP. 
 
A Presidente da Comissão de Licitação, 
 
Honrado em cumprimenta-la, e com os devidos cumprimentos de cordialidade a empresa M S 
R SERVIÇOS EIRELI - ME, que obtém o CNPJ de nº 12.086.956/0001-37, com sede na 
Avenida são Tomé 2232, Bairro João Paulo II, Cep: 68721-000, Salinópolis, neste ato 
representada pelo Sr.  Marcelo Silva dos Reis, R.G.: 2460568, C.P.F.: 425.004.432-72, 
brasileiro, solteiro, empresário, com endereço na Avenida são Tomé 2232, Bairro João Paulo 
II, Cep: 68721-000, Salinópolis, vem apresentar sua CONTRARRAZÃO quanto ao recurso 
interposto pela empresa ETHOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI quanto a 
Concorrência n° 02/2021/SRP 
 
Cordialmente, 
 

Salinópolis/PA, 19 de maio de 2021 
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CONTRARAZÃO DE INABILITAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
CONCORRÊNCIA 002/2021/SRP 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 
 
 
Referência: Concorrência N° 002/2021/SRP 

Ilustríssima Senhora Presidente da Comissão de Licitação e apoios, do Municipio de São João 
de Pirabas. 
 
A empresa M S R SERVIÇOS EIRELI - ME, que obtém o CNPJ de nº 12.086.956/0001-37, 
com sede na Avenida são Tomé 2232, Bairro João Paulo II, Cep: 68721-000, Salinópolis, neste 
ato representada pelo Sr.  Marcelo Silva dos Reis, R.G.: 2460568, C.P.F.: 425.004.432-72, 
brasileiro, solteiro, empresário, com endereço na Avenida são Tomé 2232, Bairro João Paulo 
II, Cep: 68721-000, Salinópolis, vem apresentar sua CONTRARRAZÃO quanto ao recurso 
interposto pela empresa ETHOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI quanto a 
Concorrência n° 02/2021/SRP. 
 
Apresentaremos nossas contrarrazões de acordo com os pontos exarados pela recursante. 
 
1 - DOS FATOS 
 
1.1 - DA CONTRARAÇÃO QUANTO A ETHOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI. 
 

a.1) Apresentaremos o que foi descrito em Ata de abertura da sessão de habilitação 
ocorrida dia 04 de maio de 2021, que houve a inabilitação da empresa em questão, pelo 
motivos devidamente justificados, pela pregoeira bem como vinculados ao edital. 
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b.1) Das solicitações da empresa ETHOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. 

1 – Desclassificação da M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, por não apresentar a Inscrição 
Municipal 

2 – Desclassificação da M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, por ter apresentado dois atestados 
emitidos por pessoas físicas e somente uma jurídica.  

3 – Habilitação da ETHOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO EIRELI e desclassificação da MSR 
SERVIÇOS EIRELI – ME.  

1.2 - DOS FATOS PARA MANTER A INABILITAÇÃO DA EMPRESA ETHOS 
SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO EIRELI. 

a.2) Os fundamentos expostos pela Presidente da Comissão, estão todos devidamente 
fundamentados por estarem devidamente vinculados ao edital, desta forma pelo exposto em Ata 
deve-se manter a Inabilitação da então ETHOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO EIRELI. 
 

 b.2) Quanto ao item “DMPL” já citado o então ITG 1000, descreve o seguinte: 

“26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver 
necessidade,     a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários. 

27. A elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, incluindo 
além das previstas no item 26, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a 
Demonstração do Resultado Abrangente e a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, apesar de não serem obrigatórias para as entidades 
alcançadas por esta Interpretação, é estimulada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade.” 

A recursante alega que por se enquadrar como ME e EPP, não necessitaria apresentar 
tal documentação, por não ser de cunho obrigatório em tais licitações. Entretanto, tal 
documento foi apresentado pelas demais empresas, participantes. Esta contrarazoante, 
também enquadrada como ME e EPP apresentou tal solicitação entendendo que a 
documentação então solicitada seria para averiguar as evoluções financeiras das empresas 
junto com os demais documentos de  Habilitação, para analisar se as participantes teriam 
capacidade para suportar o contrato pelo período fixado em edital. 

Tal análise financeira, apesar de não algo que interfira nas licitações, para o órgão 
público é de suma importância estar a par das informações necessárias a quem lhes prestará 
serviços por longos para saber se conseguirá manter o contrato com os valores acordados em 
contratos. A não apresentação do documento, demonstra que a então empresa, por estar 
amparada  por determinada legislação ou ato normativo, não atendeu aos requisitos, pois no 
instrumento convocatório e exprimido que deve-se ser apresentado a então DMPL. 

“g) Por tanto, serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados para este certame. 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 
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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 

i) A licitante participante deste processo deverá apresentar junto ao balanço o 
documento contendo a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) e Nota explicativa do balanço, extraídos do Livro Contábil Diário, todos 
devidamente conforme lei; 

i.1). A demonstração das mutações do patrimônio líquido discriminará: 

1º) os saldos no início do período; 2º) os ajustes de exercícios anteriores; 3º) as 
reversões e transferências de reservas e lucros; 4º) os aumentos de capital 
discriminando sua natureza; 5º) a redução de capital; 6º) as destinações do lucro 
líquido do período; 7º) as reavaliações de ativos e sua realização, líquida do efeito 
dos impostos correspondentes; 8º) o resultado líquido doperíodo; 9º) as 
compensações de prejuízos; 10º) os lucros distribuídos; 11º) os saldos no final do 
período. 

Obs: A obrigatoriedade de elaborar as demonstrações contábeis está contida na 
legislação do Imposto sobre a Renda no artigo 274 do Decreto nº 3.000/1999 
(RIR/1999), na legislação societária no artigo 176, I a V, da Lei nº 6.404/1976, nas 
normas do Conselho Federal de Contabilidade na Resolução CFC nº 1.185/2009 
(NBC TG 26 R5), alterada pela Resolução CFC nº 1.376/2011, e na Deliberação 
CVM nº 676/2011. As demonstrações contábeis devem ser complementadas por 
Notas Explicativas e outros quadros analíticos necessários para o esclarecimento 
da situação patrimonial e do resultado do exercício (artigo 176, 

§ 4º, da Lei nº 6404/1976) e as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas (NBC TG 26 R5, item 10, letra ‘e’).” 

Mesmo que o art. 30 e 31 da então legislação da Lei n° 8.666/93, estabeleça os 
documentos que em base devem ser solicitados em processos de licitação, devemos lembrar 
que a confecção de um edital é baseado em cima dos preceitos e normativos legais vigentes, 
bem como que as solicitações ora presente neles, são para dar maior veracidade as 
documentações já apresentadas. Neste teor, trazemos o principio da vinculação ao instrumento 
convocatório, onde baliza as informações e condutas que serão seguidas quanto ao edital e 
documentações que devem ser apresentadas quando solicitadas.  

c.2) Quanto ao item pertinente a questão da passagem da empresa para o simples 
nacional em 2021, e incompatibilidade de informações entre Balanço e DRE, foi questionado 
isso por outros demais participantes, além do apontado pela então Presidente da comissão de 
licitação, onde observou as divergências, que foram passiveis de diligências a então empresa 
ETHOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO EIRELI. 
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Segundo o manual do PGDAS, o mesmo estabelece o seguinte: 

 

Desta forma, a empresa recursante não poderia ter apresentado seu Balanço e DRE, com 
informações divergentes, bem como alegando que pelo fato de ter entrado recentemente como 
optante do Simples Nacional seu valor de 2020 seria zerado, pelo sistema, por não computar 
em outras palavras as informações. Que ao qual observamos pelo manual citado, há como ser 
anexado tais informações. A não apresentação em conformidade com as solicitações dos editais, 
e passível de desclassificação, visto ter apresentado documentações incompletas e com 
informações, ao qual poderiam levar a então comissão julgadora, a erro, quanto aos 
fundamentos argumentadas em seu recurso. 

d.2) A empresa recursante alega que a M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, não 
apresentou a Inscrição Municipal.  

Essa identificação também é conhecida como Cadastro Mobiliário, CCM (Cadastro do 
Contribuinte Mobiliário), Alvará e Inscrição Municipal, denominações que vão variar 
dependendo da aplicação e da localidade onde a empresa vai se instalar. É por meio da inscrição 
que a prefeitura controla a localização, o funcionamento e as atividades prestadas. Vale lembrar 
que, cada município rege de forma diferente sua administração, bem como documentos que são 
disponibilizados a empresas independente de participarem de licitação ou não.  

A recursante alega, que foi apresentado o Alvará de funcionamento desta então 
contrarrazoante no lugar da inscrição municipal. Contudo, temos o seguinte, no Alvará 
apresentado, consta o número de inscrição ao qual demonstra que a empresa está devidamente 
registrada no município, entretanto o próprio município não emiti a ficha de inscrição municipal 
onde encontra-se situada a empresa que neste caso trata-se do município de Salinópolis. 

 Tal informação que a mesma não emite a então inscrição, tem sua veracidade por meio 
da declaração emitida pelo diretor de tributos da prefeitura, onde o mesmo esclarece este ponto. 
A apresentação deste documento e para dar validade as informações contidas no alvará 
apresentado, de modo a demonstrar que o documento apresentado estar em conformidade com 
o solicitado em edital.  

Neste teor trazemos o seguinte principio da “instrumentalidade das formas” onde temos 
que a existência do ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada 
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finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às 
partes, não se declara sua nulidade. 

Enfatizando ainda mais este princípio temos o próprio art. 188 e 277 do Novo Código 
do Processo Civil ao qual aduz os seguintes, e onde encontra-se esculpido a questão da 
instrumentalidade: 

art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo 
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de 
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o 
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 
 

Dito isto não resta dúvidas que a declaração emitida pela prefeitura (anexa a esta peça), 
para fins de dar embasamento legal que não houve falha na apresentação do documento, bem 
como o princípio da instrumentalidade das formas, deixa nítido que a empresa atendeu sem 
desabono o item “inscrição municipal”. 

Cabe ressaltar que para fins de comprovação de cumprimento de obrigações quanto a 
Fazenda Municipal, usa-se a Certidão Negativa, que valida o fato da empresa estar em dia com 
suas obrigações e sem pendências. 

 

e.2) A empresa recursante alega que a M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, apresentou 
dois atestados emitidos por pessoas físicas e somente uma jurídica, onde apenas um era 
condizente por ter sido emitido por pessoa jurídica, que neste caso apenas a presença de um de 
pessoa jurídica já fora o suficiente para sanar quaisquer dúvidas sobre sua capacidade técnica, 
conforme também enfatizado ainda na sessão de habilitação. 

Para enfatizar que nossa documentação está dentro do que foi solicitado no então edital, 
vejamos o que diz o mesmo: 

b) A qualificação técnica do licitante deve ser comprovada da seguinte maneira: 

b.1) Capacidade Técnico Operacional: Comprovação de aptidão para a execução de 
serviços de engenharia conforme o objeto licitado, mediante apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado em nome da empresa licitante (...). 

O próprio prevê o mínimo para ser apresentado, que é de 01 (um) atestado. Neste ponto 
a ETHOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, tenta desabonar tal fato, onde enfatiza que 
os demais atestados emitidos por pessoas físicas, não poderiam ser aceitados, e com isso o único 
atestado apresentado em suma, não comprovaria a capacidade da empresa.  

Observa-se que, a então recursante alega coisas, contrarias ao próprio Edital, onde o 
mesmo deixa claro que com o quantitativo mínimo estabelecido para ser apresentado já 
comprovaria a capacidade da empresa.  
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A mesma ainda alega que a equipe técnica validou os atestados de todas as empresas 
recursantes, mas que pelo fato de ter havido a complementação de outros atestados mesmo que 
emitidos por pessoas físicas, não deveria ter sido aceita. A própria palavra já diz, complementar 
e não único. 

Em verdade, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, determina que os atestados de 
capacidade técnica apresentados serão emitidos por pessoas jurídicas de Direito Público ou 
Privado (art. 30, II, § 1º). 

A licitação visa a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3º) e 
a Lei nº. 8.666 proibiu os agentes públicos de frustrarem o caráter competitivo do certame, desta 
forma, quando os atestados apresentados seguirem como complementos ou acessórios a um 
atestado principal podem ser analisados para fins de complementação daquele que foi emitido, 
para verificar a capacidade da empresa e admissíveis sempre que comprovarem a aptidão da 
licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, independente de quem os tenha emitido. 

No caso desta contrarrazoante não resta dúvidas que houve a análise correta pela então 
equipe técnica da comissão ao julgar aceito os atestados, visto estar dentro do estipulado no 
edital. 

Para enfatizar ainda mais este ponto temos o estabelecido pela resolução n° 1.025 de 30 
de outubro de 2009 pelo CONFEA. 

Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por 
pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de 
fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos. 

 Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou 
serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução 
de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e 
qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e 
as atividades técnicas executadas.  

2 - DOS PEDIDOS 

Considerando o que fora exposto, não resta dúvida que não houve em nenhum momento 
falha enquanto documentação, ou julgamento equivocado quanto ao atestado (de pessoa 
jurídica) emitido por esta M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, ou quanto a nossa 
HABILITAÇÃO, e deve ainda continuar e permanecendo a INABILITAÇÃO da ETHOS 
SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO EIRELI. 

Ante a tudo exposto, solicitamos: 

a) Declare a permanência da habilitação da empresa M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, 
por ter apresentado tudo o que foi solicitado para a concorrência 002/2021/SRP. 

b) Mantenha a decisão de inabilitação das empresas ETHOS SERVIÇOS DE 
CONTRUÇÃO EIRELI., por estar em desacordo com o edital. 
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c) Isto posto, deve ser conhecido esta contrarrazão. 

d) Caso não haja reconhecimento, os fatos apresentados, para o provimento da habilitação 
da empresa M S R SERVIÇOS EIRELI – ME, por preencher todos os requisitos legais e 
constantes no edital e na Lei Geral de Licitações, solicito que esta defesa, seja encaminhada 
para decisão na estância administrativa superior desta Prefeitura Municipal de Pirabas. 

 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento, 

 Salinópolis-PA, 19 de maio de 2021. 

 

________________________________ 

Marcelo Silva dos Reis 
R.G.: 2460568, C.P.F.: 425.004.432-72 

M S R SERVIÇOS EIRELI – ME 
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