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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 019/2021 
  
Processo Licitatório: 9/2021-004-PE/PMJ 
Modalidade: Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIENE, COPA E COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS 
DE JACUNDÁ-PA. 
 

A Controladoria Interna, representada pela Senhora Gabriela Zibetti, ocupante 

do Cargo em Provimento de Comissão de Controlador Interno do Poder Executivo do 

Município e Jacundá/PA, conforme Portaria nº 005/2021-GP, declara, para os devidos fins, 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei nº 8.666/1993, que recebeu, em 19/03/2021, às 12h40, para análise sete volumes 

do Processo Licitatório nº 9/2021-004-PE/PMJ, na modalidade Pregão Eletrônico, em 

Sistema de Registro de Preços, devidamente autuado, numerado, contendo páginas de 

001 a 2653, para eventual e futura aquisição de  materiais de limpeza, higiene, copa e 

cozinha para atender a prefeitura, secretarias e fundos municipais de Jacundá-PA. 

 

1. PRELIMINAR 

Antes de se adentrar o mérito do presente Parecer, insta salientar que a 

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

Federal em seu art. 741, ratificada no artigo 71 da Constituição Estadual2, no art. 279 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Ato Nº 23, de 16 de dezembro 

de 2020)3, Resolução nº 11.535/TCMPA (art. 11, §1º); e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 

2º).  

 

1 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. ... 
2 Art. 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será exercida 

pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 
3 Art. 279. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no 

âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
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2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

 

I. Capa Volume I (fls. 01); 

II. Ofício nº 032/2021-SEPOM, de 13/01/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Portaria nº 007/2021-GP), destinado à 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, encaminhando em anexo solicitação de 

despesa para aquisição de copa e cozinha (fls. 02/03); 

III. Ofício nº 027/2021-SEPOM, de 13/01/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Portaria nº 007/2021-GP), destinado à 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, encaminhando em anexo solicitação de 

despesa para aquisição de material de limpeza (fls. 04/06); 

IV. Ofício nº 001/2021-SEMAPLAN, de 19/01/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Administração e Planejamento, Eliane Santos Pinheiro (Portaria nº 009/2021-

GP), à Comissão Permanente de Licitação, solicitando abertura de procedimento licitatório 

para aquisição de material de copa e cozinha, conforme planilha acostada – fls. 07/08; 

V. Ofício nº 001/2021-SEMAPLAN, de 19/01/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Administração e Planejamento, Eliane Santos Pinheiro (Portaria nº 009/2021-

GP), à Comissão Permanente de Licitação, solicitando abertura de procedimento licitatório 

para aquisição de material de limpeza, conforme planilha acostada – fls. 09/10; 

VI. Ofício nº 14/2021/SEMIC, de 13/01/2021, firmado pelo Secretário 

Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio, Carlos Lima de Sousa (Portaria nº 

006/2021-GP), destinado à Comissão Permanente de Licitação – CPL, solicitando que 

delibere licitação para a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades 

da secretaria – fls. 11;  

 

integrada, compreendendo, particularmente, o controle: I - do cumprimento dos programas, metas e 
orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
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VII. Ofício nº 15/2021/SEMIC, de 13/01/2021, firmado pelo Secretário 

Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio, Carlos Lima de Sousa (Portaria nº 

006/2021-GP), destinado à Comissão Permanente de Licitação – CPL, solicitando que 

delibere licitação para a aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades da 

secretaria – fls. 12;  

VIII. Ofício nº 08/2021-Departamento Financeiro e Orçamentário-SEMAS, de  

13 de janeiro de 2021, firmado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Aline Souza 

Tavares (Portaria nº 011/2021-GP), à Comissão Permanente de Licitação para viabilizar 

licitação para aquisição de material de copa e cozinha – fls. 13;  

IX. Ofício nº 09/2021-Departamento Financeiro e Orçamentário-SEMAS, de  

13 de janeiro de 2021, firmado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Aline Souza 

Tavares (Portaria nº 011/2021-GP), à Comissão Permanente de Licitação para viabilizar 

licitação para aquisição de material de material higiênico e de limpeza – fls. 14;  

X. Memorando nº 015/2021–SEHAT, de 15/01/2021, firmado pela 

Secretária Municipal de Habitação de Interesse Social e Terras Patrimoniais, Neusilene de 

Sousa Costa (Portaria nº 012/2021-GP), destinado à Secretaria Municipal de Finanças e da 

Fazenda/Departamento de Licitação, encaminhando lista de materiais para uso em 12 

(meses) para que seja feita licitação para a SEHAT, apresentando planilha no corpo do 

documento – fls. 15/16; 

XI. Memorando nº 026/2021–SEMOB, de 19/01/2021, firmado pelo 

Assessor Adjunto da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, 

Charles de Lima Pimentel, destinado ao Departamento de Licitação, solicitando abertura de 

processo licitatório para aquisição de materiais de expediente, materiais de limpeza, 

utensílios de copa e cozinha e gêneros alimentícios, para suprir as necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos – fls. 17; * Não anexa 

planilha. Não há ato de delegação de competência para o Assessor Adjunto, devendo o ato 

ser convalidado pelo Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, 

Celso Marcos (Portaria nº 010/2021-GP); 

XII. Solicitação de Despesa nº 20210113002 – SEMPLAN (fls. 18/21 

XIII. Solicitação de Despesa nº 20210113006 – SEPOM (fls. 22);  

XIV. Solicitação de Despesa nº 20210113007 – SEPOM (fls. 23/25);  
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XV. Solicitação de Despesa nº 20210113009 – FMATUR (fls. 26/28);  

XVI. Solicitação de Despesa nº 20210113012 – SEMAP (fls. 29);  

XVII. Solicitação de Despesa nº 20210113013 – SEMAP (fls. 30/31);  

XVIII. Solicitação de Despesa nº 20210113015 – SECULT (fls. 32/34);  

XIX. Solicitação de Despesa nº 20210113017 – SEHAT (fls. 35/36);  

XX. Solicitação de Despesa nº 20210113018 – SEHAT (fls. 37/39);  

XXI. Solicitação de Despesa nº 20210113025 – FMAS (fls. 40/43);  

XXII. Solicitação de Despesa nº 20210113026 – FMAS (fls. 44/47);  

XXIII. Solicitação de Despesa nº 20210113027 – FMAS (fls. 48/51);  

XXIV. Solicitação de Despesa nº 20210113028 – FMAS (fls. 52/55);  

XXV. Solicitação de Despesa nº 20210113029 – FMAS (fls. 56/59);  

XXVI. Solicitação de Despesa nº 20210113035 – FMS (fls. 60/63);  

XXVII.  Solicitação de Despesa nº 20210113042 – FME (fls. 64/67);  

XXVIII. Solicitação de Despesa nº 20210113043 – FUNDEB (fls. 68/71);  

XXIX. Solicitação de Despesa nº 20210113044 – FME (fls. 72/75);  

XXX. Solicitação de Despesa nº 20210113045 – FUNDEB (fls. 76/78, 81);  

XXXI. Solicitação de Despesa nº 20210113047 – SEMIC (fls. 79/80);  

XXXII. Solicitação de Despesa nº 20210113048 – SEMIC (fls. 82/89);  

XXXIII. Solicitação de Despesa nº 20210113050 – SEMOB (fls. 85/86);  

XXXIV. Solicitação de Despesa nº 20210113051 – SEMOB (fls. 87/89);  

XIX. Solicitação de Despesa nº 20210113098 – FMS (fls. 90/93);  

XX. Despacho, em 15 de janeiro de 2021, firmado pelo Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares,  ao setor competente para providencias pesquisas de preços e prévia 

manifestação sobre existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, 

com vistas à deflagração de procedimento licitatório para registro de preços para eventual 

e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha para atender a 

Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Jacundá/PA – fls. 94; 

XXI. Relatório de Cotações de Material Básico (Banco de Preços), realizada 

entre 01 e 02/02/2021, fls. 95/937 (Volume II); 

XXII. Solicitação de Cotação, de 22/01/2021 – fls. 938/939; 
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XXIII. Cotação fornecida pela empresa SIZELIA A PINHEIRO (CNPJ Nº 

00.866.945/0001-90) – fls. 940/945; 

XXIV. Solicitação de Cotação, de 25/01/2021 – fls. 946/947; 

XXV. Cotação fornecida pela empresa J.A. FONSECA COMÉRCIO-ME 

(CNPJ Nº 07.180.191/0001-60) – fls. 948/958; 

XXVI.   Mapa de Preços – Valor Médio -  Consta a cotação da empresa NP 

Capacitação e Soluções e Tecnologias (Banco de Preços); Sizelia Pinheiro; J.A. Fonseca 

Comércio-ME – fls. 959/977; 

XXVII. Mapa de Preços – menor valor - fls. 978/982; 

XXVIII. Resumo de Cotações de Preços – Valor Médio – fls. 983/986; 

XXIX. Termo de Referência, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, 

contendo descrição dos itens (1); justificativa (2); prazo, forma e local de entrega (3); 

pagamento (4); vigência da contratação (7); avaliação de custos (8); obrigações da 

contratada (9); obrigações da contratante (10); infrações e sanções administrativas (11) – 

fls. 987/1002; 

XXX. Termo de Aprovação do Termo de Referência e Autorização para 

Abertura do Processo Licitatório, e encaminhamento à assessoria jurídica, firmado pelo 

Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 29/01/2021 – fls. 1003; 

XXXI.  Portaria nº 019/2021-GB, de 05/01/2021, firmada pela Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares, que nomeia como Pregoeiro o servidor Virgílio Braga Barbosa Júnior 

(art. 1º) e como equipe de apoio os Servidores: Idna da Silva Calazans, Igo Viana Silva, 

Adriane Ferreira Lima, fls. 1004/1005; 

XXXII.  Minuta de Edital, contendo Anexos: I -Termo de Referência; II – Modelo 

de Declarações de Pregão Eletrônico; III – Minuta da Ata de Registro de Preços; III – Minuta 

da Contrato, fls. 1006/1052; 

XXXIII.  Despacho de envio à Procuradoria Geral do Município, de 

09/02/2021, firmado pelo Pregoeiro, Virgílio Braga Barbosa Júnior, fls. 1053; 

XXXIV. Parecer Técnico Jurídico nº 033/2021-PROJUR, firmado pela 

Sociedade de Advogados Guimarães e Maciel (CNPJ nº 2456869000171), em 09/02/2021,  

aprovando a minuta do edital, após retificações apontadas, bem como a Ata de Registro de 

Preço com as normas pertinentes, devendo a análise do termo de contrato mais detalhado 
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ocorrer quando do surgimento da pretensão de contratar, pugnando pela deflagração do 

processo após providências, conforme exposto, nos termos das recomendações: a) inserir 

no preâmbulo no Edital a adoção do Sistema do Registro de Preço; b) estimativa de 

quantidades gerenciadas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes; c) prazo de 

validade do registro de preço; d) órgãos e entidades participantes do registro de preço; e) 

realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade; f) insira 

no edital forma de pagamento conforme preceitua o art. 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93; 

g) remeta ao órgão consultivo a minuta do termo de contrato, quando surgir a pretensão de 

contratar – fls. 1054/1058; 

XXXV. DOE 18/02/2021, fls. 1059; 

XXXVI. Jornal Amazônia, Belém, 18/02/2021, fls. 1060; 

XXXVII. Resumo de Licitação – Mural de Licitações – TCM/PA – 

1061/1069; 

XXXVIII. Capa – Volume III (fls. 1071); 

XXXIX. Documentos de Habilitação da empresa V G DE SOUSA 

FERREIRA (CNPJ nº 23.912.114/0001-03), fls. 1072/1105 – INABILITADA; * A empresa foi 

inabilitada por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 (falta de 

declaração de adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão trabalhista estadual e CNIT; 

10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 10.11.3-b (falta de certidão de 

regularidade do contador); 10.11.4-a (falta de contrato ou nota fiscal do atestado); 

XL. Documentos de Habilitação da empresa COMERCIAL TXV 

COMPERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 22.906.038/0001-60), fls. 1106/1158; - 

INABILITADA; * A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos solicitados no 

edital, nos itens 10.4 (falta de declaração de adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão 

trabalhista estadual e CNIT; 10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 

10.11.3-b (falta de regularidade profissional); 10.11.4 (falta de nota fiscal ou contrato dos 

atestados); 

XLI. Documentos  de Habilitação da empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI ME (CNPJ nº 21.589.394/0001-35), FLS. 1159/1182; 

- INABILITADA; * A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos solicitados no 

edital, nos itens 10.4 (falta de declaração de adimplência); 10.11.2-a (CNPJ),  10.11.2-c 
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(falta de certidão estadual), 10.11.2-d (falta de certidão municipal), 10.11.2-f(falta de 

certidão trabalhista estadual e CNIT; 10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 

XLII. Documentos de Habilitação da empresa DR. LION LOJA DA SAÚDE 

EIRELI ME (CNPJ nº 24.176.120/0001-20), fls. 1183/1256; - INABILITADA: * A empresa foi 

inabilitada por não apresentar documentos solicitados no edital, no item 10.11.3-a (falta 

certidão específica da junta comercial). A empresa declarou intenção de recurso, o que foi 

deferido (fls.2490)  

XLIII.  Documentos de Habilitação da empresa MARIA CONSUELO SOARES 

DA MATA ME (CNPJ nº 28.697.784/0001-78), fls. 1257/1312 – INABILITADA; * A empresa 

foi inabilitada por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 (falta de 

declaração de adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão trabalhista estadual e CNIT; 

10.11.3-b (falta de certificado de contador); 10.11.4 (falta de contrato ou nota fiscal dos 

atestados); 

XLIV.  Documentos de Habilitação da empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS 

(CNPJ nº 36.521.392/0001-81), fls. 1313/1449 (Volume IV); - INABILITADA; * A empresa 

foi inabilitada por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 (falta de 

declaração de adimplência); 10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 10.11.4 

(falta de contrato ou nota fiscal dos atestados). A empresa declarou intenção de recurso, o 

que foi deferido (fls. 2491). A empresa declarou intenção de recursos (fls. 2514); 

XLV. Documentos de Habilitação da empresa BAETRIZ BRUST DE SOUZA 

(CNPJ nº 22.327.937/0001-09), fls. 1450/1517; - INABILITADA: * A empresa foi inabilitada 

por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 (falta de declaração de 

adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão trabalhista estadual e CNIT; 10.11.3-a (falta 

certidão específica da junta comercial); 

XLVI. Documentos de Habilitação da empresa MAGAZINE MENEGHEL 

LTDA (CNPJ nº 01.942.594/0001-12), fls. 1518/1576 (Volume IV); - INABILITADA; * A 

empresa foi inabilitada por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 

(falta de declaração de adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão trabalhista estadual e 

CNIT; 10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 

XLVII. Documentos de Habilitação da empresa CW ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA (CNPJ nº 06.283.056/0001-87), fls. 1577/1602; - INABILITADA; * A 
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empresa foi inabilitada por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 

(falta de declaração de adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão trabalhista estadual e 

CNIT; 10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 10.11.3-b (falta de certificado 

de regularidade do contador); 

XLVIII. Documentos de Habilitação da empresa TA – INDUSTRIA E 

FACÇÃO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA (CNPJ nº 35.927.779/0001-70), fls. 

1603/1650; - INABILITADA; * A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos 

solicitados no edital, nos itens 10.4 (falta de declaração de adimplência); 10.11.2-f (falta de 

certidão trabalhista estadual e CNIT; 10.11.3-a (falta certidão específica da junta comercial); 

10.11.4 (falta de contrato ou nota fiscal dos atestados); 

XLIX. Documentos de Habilitação da empresa 33 CONFECÇÕES EIRELI 

(CNPJ nº 36.757.133/0001-54), fls. 1651/1685; - INABILITADA; * A empresa foi inabilitada 

por não apresentar documentos solicitados no edital, nos itens 10.4 (falta de declaração de 

adimplência); 10.11.2-f (falta de certidão trabalhista estadual e CNIT; 10.11.3-a (falta 

certidão específica da junta comercial); 10.11.4 (falta de contrato ou nota fiscal dos 

atestados); 

L. Capa Volume V, fls. 1686; 

LI. Documentos de Habilitação da empresa A C SILVA COMÉRCIO DE 

GÊNEROS EIRELI (CNPJ nº 39.226.153/0001-69), fls. 1687/1805; - HABILITADA; * fls. 

2468; 

LII. documentos de Habilitação da empresa SIZELIA A PINHEIRO (CNPJ nº 

00.866.945/0001-90), fls. 1806/1876; - HABILITADA; * fls. 2742 

LIII. Documentos de Habilitação da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA 

(CNPJ nº 36.181.473/0001-80), fls. 1877/1997; - HABILITADA; * fls. 2354  

LIV. Documentos de Habilitação da empresa L CARVALHO COMERCIO E 

SEERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 20.991.432/0001-19), fls. 1998/2053; - HABILITADA; 

LV. Capa Volume VI, fls. 2054; 

LVI. Ata de Propostas, fls. 2055/2096; 

LVII. Ata Parcial, fls. 2097/2262; 

Ata Final, fls. 2263/2531 (Volume VII);  A EMPRESA (CNPJ 01.580.769/0001-

99) – inabilitada por não anexar os documentos de habilitação solicitados no edital. Há 
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evidência de empate ficto fls. 2481, 2482,2485, 2486, 2487 (LC 123/2006); documentos  

anexados pelos fornecedores (fls. 2497/2500); Decisões motivadas de inabilitações, 

manifestação de recursos e deferimento de prazo para 12/03/2021 às 9h00, com limite de 

contrarrazões para 15/03/2021, às 9h00. A sessão foi finalizada e o processo foi 

encaminhado para adjudicação, em 12/03/2021, às 9:18:44 (fls. 2500/2517). Os itens 001 

a 223 foram adjudicados pelo Pregoeiro em 12/03/2021, às 17:22:02, quando foi encerrada 

a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, Ordenador de Despesa e Equipe 

de Apoio. 

LVIII.  Vencedores do Processo, fls. 2532/2531: valor total: R$3.893,705,03 

XIX. Ranking do Processo, fls. 2532/2571; 

XX.  Termo de Adjudicação, fls. 2572/2608; 

XXI. Despacho de envio à Assessoria Jurídica, fls. 2609/2010; 

XXII. Parecer Técnico Jurídico nº 057/2021-PROJUR, firmado pelo Dr. José 

Alexandre Domingues Guimarães (OAB/15.148-A), em 17/03/2021, conclusivo sobre a fase 

externa. O parecerista fundamentou a análise na Lei nº 10.520/2002 (art. 4º), Decreto nº 

10.024/2019 (art. 6º e 8º) e Decreto nº 7.892/2013 (art. 3º), por se tratar do certame, na 

modalidade de pregão, formado eletrônico, pelo sistema de registro de preços. Destaca o 

que o procedimento foi realizado por meio de sistema eletrônico, atestou a regularidade da 

publicidade do edital de licitação, vez que publicados no Diário Oficial do Estado e em Jornal 

de Grande Circulação, no dia 10 de fevereiro de 2021, ocorrendo a sessão no dia 03 de 

março de 2021. Avaliou a apresentação da proporá nos moldes do art. 26 do Decreto nº 

10.024/2019, informou que a disputa se deu na forma de lance aberto (art. 30 do mesmo 

regulamento. Observou que na fase de apresentação das propostas apresentaram 

propostas válidas as empresas licitantes, descritas no Termo de Adjudicação. Informa que 

a documentação de habilitação das empresas vencedoras restou anexada no sistema de 

pregão eletrônico para análise do Pregoeiro, na forma do Decreto 10.024/2021 e Lei nº 

8.666/93 (arts. 27 a 31), entendendo-as devidamente habilitadas, uma vez que 

comprovaram a regularidade fiscal e a qualificação técnica. Verificou a inexistência de 

interposição de recurso. Também, avaliou a possibilidade do sistema de registro de preços. 

Não verificou o cumprimento das recomendações exaradas no parecer preliminar. Na 

conclusão,  manifestou-se pela homologação do certame, pugnando pela lavratura de ata 
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de registro de preços, bem como pela deflagração nos limites da necessidade do 

planejamento de cada secretaria, conforme exposto alhures, nos termos das seguintes 

recomentações: a) a realização de empenho em caso de contratação iminente; b) 

nomeação do fiscal de contrato quando ocorrer a contratação, fls. 2611/2619; 

XXIII. Termo de Homologação ainda não firmado pelo Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares, fls. 2610/2653. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 

Trata-se o presente parecer para verificação de legalidade, legitimidade 

efetividade  da contratação para eventual aquisição de eventual e futura aquisição de 

materiais e de limpeza, higiene, copa e cozinha para atender a prefeitura, secretarias e 

fundos municipais de Jacundá-PA (Pregão Eletrônico – SRP 9/2021-004-PE). 

3.1 DA LEGALIDADE: 

Preliminarmente, observa-se que os autos vieram a esta CONTRIN no dia 

19/03/2021, às 12h40, em sete volumes, com folhas numeradas de 001 a 2653. 

3.1.1 Da fase interna 

O procedimento licitatório foi iniciado em razão de solicitação dos Secretários 

Municipais (fls. 001/017), que apresentaram suas demandas e solicitaram despesas (fls. 

18/93). 

Após despacho de determinação de pesquisas de preços (fls. 94), foi 

realizada cotação no banco de preços e mercado local (fls. 95/956), as quais 

instrumentalizaram o mapa de cotação de preços (preço médio), resumo de cotação de 

preços (menor valor e de valor médio) – fls. 959/986, e o termo de referência (fls. 987/1002), 

aprovado Prefeito, que  autorizou da abertura do processo licitatório (fls. 1003). 

Não há informações quanto às dotações orçamentárias, o que se admite 

apenas até a contratação, vez que se trata de sistema de registro de preços (Decreto nº 

7.892/2023, art. 7º, §2º). 

Também, não consta Declaração de Dotação Orçamentária, obrigatória por 

força do art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000. 
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O Pregoeiro e equipe de apoio foram nomeados através de Portaria nº 

019/2021-GP (fls. 1004/1005). 

Com fulcro no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, a minuta do 

edital e anexos, constantes de fls. 1006 a 1052,  foram submetidos a parecer jurídico 

preliminar nº 33/2021-PROJUR, que aprovou a minuta do edital, após retificações 

apontadas, bem como a Ata de Registro de Preço com as normas pertinentes, devendo a 

análise do termo de contrato mais detalhado ocorrer quando do surgimento da pretensão 

de contratar, pugnando pela deflagração do processo após providências, conforme 

exposto, nos termos das recomendações: a) inserir no preâmbulo no Edital a adoção do 

Sistema do Registro de Preço; b) estimativa de quantidades gerenciadas pelo órgão 

gerenciador e órgãos participantes; c) prazo de validade do registro de preço; d) órgãos e 

entidades participantes do registro de preço; e) realização periódica de pesquisa de 

mercado para comprovação da vantajosidade; f) insira no edital forma de pagamento 

conforme preceitua o art. 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93; g) remeta ao órgão consultivo 

a minuta do termo de contrato, quando surgir a pretensão de contratar,  fls. 1054/1058 (final 

do Volume II). 

3.1.2 Fase externa: 

É sabido que a fase externa se inicia com a publicação do aviso do edital, o 

que se deu no dia 18/02/2021 (quinta-feira) - fls. 1059/1060. 

Do resumo de licitação do TCM/PA (fls. 1061/1069), verifica-se que a abertura 

da sessão foi designada para o dia 03/03/2021, 02h00, no site: 

PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR, por item. 

Não há informações nos autos sobre eventual impugnação ou pedido de 

esclarecimentos, passando, portanto, a imperar o princípio de vinculação ao instrumento 

convocatório. 

O Volume III já se inicia com documentos de habilitação de empresas 

participantes inabilitadas (fls. 1072/1383; fls. 1884/1685 - Volume IV). Consta da ata final 

(fls. 2263/2521), consta relação de empresas inabilitadas e as decisões motivadas na não 

apresentação de documentos solicitados no edital, conforme transcrito no relatório. 

Houve registro de intensão de recurso, sendo deferido prazo até 12/03/2021, 

9h00, sendo finalizada a sessão em 12/03/2021, às 9:18:44h. 
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No Volume V, consta os documentos de habilitação de empresas habilitadas 

(fls. 1686/2053).   

A sessão foi aberta em 03/03/2021, 14h01 (quarta-feira), que equivale ao 9º 

dia útil após a divulgação do aviso de licitação. 

 

3.2 DA IMPESSOALIDADE 

Verifica-se que o ato convocatório trouxe critérios objetivos para participação 

dos interessados neste processo licitatório que se deu na modalidade pregão (Lei nº 

10.520/2002), formato eletrônico (Decreto nº 10.024/2019), não havendo nos autos 

nenhuma evidência de afronta ao princípio da isonomia. 

 

3.2 DA MORALIDADE 

Fica evidenciado o interesse público na aquisição dos produtos dos itens 

constantes do termo de referência, objeto do presente certame, não havendo, até o 

presente momento, nenhuma mácula a probidade administrativa na condução do presente 

certame. 

E as empresas habilitadas apresentaram declaração de adimplência expedida 

pela Secretaria Municipal de Administração de Jacundá (item “10.4”), Negativa (PJ e PF) 

junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – mantido pela  

Controladoria-Geral da União (item “10.5”); junto ao Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ (item “10.6”); junto à Lista de 

Inidôneos, mantida pelo TCU (item “10.7”). 

 

3.4 DA PUBLICIDADE 

O edital foi publicado em 18/02/2021 no DOU e no Jornal Amazônia e no 

Portal da Transparência do Município de Jacundá/PA; inserido no MURAL DE LICITAÇÕES 

- CONSULTA PÚBLICA (tcm.pa.gov.br), em 20/02/2021; bem como no portal eletrônico: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, restando evidenciado o cumprimento do 

princípio da publicidade (art. 37, caput, da CRFB/88 e art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993); 

e o prazo de apresentação de proposta previsto no art. 4º, V, da Lei nº 10.520/2002, e no 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6VFeORVSw40Z
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6VFeORVSw40Z
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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prazo de inserção no Mural de Licitações (Resolução nº 11.832/2014/TCMPA, alterado pela 

Resolução nº 29/2017/TCMPA, art. 6º, I) 4. 

Também, foram atendidas as exigências de transparência pública (art. 48-A 

da Lei Complementar nº 101/2000, incluído pela Lei Complementar nº 131/2009) e Lei de 

Acesso à Informação (art. 8º, §2º da Lei nº 12.527/2011), e da Resolução nº 

11.535/TCMPA, de 01/07/2014 (art. 6º).    

 

3.5 DA EFICIÊNCIA 

 

Neste ponto, faz-se necessário observar se o presente processo atende a sua 

finalidade pública de maneira eficiente, eficaz e efetiva, o que deve ser observado em 

relatório do fiscal/gestor do contrato. 

 

“Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios 

objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a 

Administração e a promover o desenvolvimento nacional sustentável, 

assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu tratamento 

isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos.”   

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 2012, p.11). 

 

Quanto à eficiência do processo, observa-se a execução na forma eletrônica 

do pregão, o que dá agilidade e economia processual. 

 

No que tange à eficácia, observa-se que os itens foram adquiridos por valores 

iguais ou menores aos referenciais, com exceção dos itens 17, 21, 22, 25, 52, 63, 87, 90, 

110, 111, 122, 143, 167, 169, 200, 201, 203, 204, 206 e 223, com valores superiores ao 

 

4 Resolução nº 11.832/2015/TCMPA. Art. 6º. A apresentação eletrônica dos procedimentos de licitações, dispensa e 
inexigibilidade, bem como dos contratos e instrumentos congêneres, observada a exceção prevista no §1º, do art. 12, 
deverão ser encaminhados no Mural, atendendo os seguintes prazos: I – na fase de divulgação, até a data da última 
publicidade dos instrumentos convocatórios; ... 
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referencial, devendo ser justificado face ao disposto no item 9.12, bem como certificado que 

não há sobrepreço ou superfaturamento nos itens 87, 203, 204, 206 e 223. 

 

A efetividade deverá ser observada nos relatórios do fiscal do contrato. 

 

3.6 DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses Cláusula Segunda 

da Ata de Registro Preços (Anexo III da Minuta do Edital) e em consonância com art. 12 do 

Decreto nº 7.892/2013. 

 

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

 

3.7 DO CONTRATO DECORRENTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

 

Conforme disciplina o art. 15 do Decreto nº 7.892/2013, a contratação com os 

fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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4. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, verifica que Parecer Técnico Jurídico nº 033/2021-

PROJUR (Fase Interna), atesta a legalidade  da minuta do edital e da ata de registro de 

preços, bem como  fez recomentações, que não foram avaliadas no Parecer Técnico 

Jurídico nº 057/2021-PROJUR (Fase Externa), mas que opinou pela homologação do 

certame. 

Esta Controladoria Interna fez análise dos autos quanto a legalidade 

(princípios e regras legais), impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,  e, antes 

da homologação, recomenda o quanto segue: 

1. Providenciar a convalidação de ato pelo Secretário Municipal de Obras, 

Infraestrutura e Serviços Urbanos, Celso Marcos (Portaria nº 010/2021-GP, referente 

Memorando nº 026/2021–SEMOB, de 19/01/2021, assinado pelo Assessor Adjunto (fls. 17); 

2. Colher assinaturas faltantes dos Secretários e dos Ordenadores de 

Despesas; 

3. Seja anexado aos autos o Edital, com anexos, e certificado o 

atendimento de todas as recomendações exaradas no parecer jurídico preliminar (fls. 

1054/1058); 

4. Quanto à Habilitação da empresa BIDEN COMERCIAL LTDA – ME 

(CNPJ nº 36.181.472.0001-80), certifique-se que ela apresentou,  no sistema eletrônico, 

declaração de adimplência expedida pela Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento de Jacundá/PA (item 10.4), Certidão de Ações Trabalhistas de Jurisdição do 

Estado do Pará (item 10.11.2-f),  Declaração de Pregão  Eletrônico (Anexo II), e anexe-se 

os documentos aos autos físicos; 

5. Quanto à Proposta de Preços da empresa BIDEN COMERCIAL LTDA 

– ME (CNPJ nº 36.181.472.0001-80), certifique-se que atende o item 7.1, vez que não está 

em consonância com o termo de referência (Anexo I do Edital); 

6. Quanto à Habilitação da empresa L. CARVALHO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ nº 20.991.442/0001-19), certifique-se que ela apresentou,  

no sistema eletrônico, Certidão de Ações Trabalhistas de Jurisdição do Estado do Pará 

(item 10.11.2-f),  Declaração de Habilitação Profissional e/ou Certificação de Regularidade 
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Profissional, Cédula de Identidade do Contador ou CRC (item 10.11.13-b), e anexe-se os 

documentos aos autos físicos; 

7. Quanto à Proposta de Preços da empresa L. CARVALHO COMÉRCIO 

E SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ nº 20.991.442/0001-19),  certifique-se que atende o item 

7.1, vez que não está em consonância com o termo de referência (Anexo I do Edital); 

8.  Face ao disposto no item 9.12, justifique-se as razões de os itens 17, 

21, 22, 25, 52, 63, 87, 90, 110, 111, 122, 143, 167, 169, 200, 201, 203, 204, 206 e 223, 

serem adjudicados com valores superiores ao referencial, devendo ser justificado face ao 

disposto no item 9.12, bem como certifique-se que não há sobrepreço ou superfaturamento 

nos itens 87, 203, 204, 206 e 223; 

9.  Justifique-se a não aplicação do tratamento diferenciado e favorecido 

do item exclusivo para MPE (art. 48, I, da LC 123/2006) e/ou reserva de cota (art. 48, II, da 

LC 123/2006), obrigatórios a partir da alteração trazida pela LC 147/2014. 

10. Após, remetam-se os autos à autoridade competente para decisão 

quanto à homologação; 

11. Em caso de homologação, lavre-se a ata de registro de preços; 

12. Publiquem-se o termo de homologação e o extrato da ata de registro 

de preços; 

13. Seja feita indicação da(s) dotação(ões) orçamentária(s), para posterior 

envio ao Contator do Município de Jacundá para avaliação da necessidade prévia de 

suplementação orçamentária por decreto de anulação de dotação, observando-se os limites 

previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021(Lei Municipal nº 2.645-A/2020, art. 13-

A); 

14. Sejam anexadas as Declarações de Adequação de Dotação 

Orçamentária,  (art. 16, II, da LC 101/2000) e de disponibilidade financeira, firmadas pelos 

ordenadores de despesas do órgão gerenciador e dos órgãos participantes; 

15. Em caso de contratação, a minuta do contrato deverá ser submetida a 

análise da Procuradoria Jurídica do Município, com base no parágrafo único do art.38 da 

Lei nº 8.666/93, tendo em vista a Recomendação “g” contida no Parecer Técnico Jurídico 

nº 033/2021-PROJUR (Fase Interna). 

16. Após assinatura de contrato, publique-se o extrato de contrato; 
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17. Anexe-se Portaria do Fiscal; 

18. Cumpridas as recomendações, devolvam-se os autos para parecer 

final, nos moldes do anexo III da Resolução nº 11.535/2014/TCM/PA, com redação dada 

pela Resolução nº 29/2017/TCMPA. 

 

Jacundá/PA, 31 de março de 2021. 

 

 
Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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