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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 024/2021 
  
Processo Licitatório: 9/2021-012/PMJ 
Modalidade: PREGÃO, formato ELETRÔNICO 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS, 
SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA E PREFEITURA MUNICIPAL 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 13/05/2021, às 17h41, para análise dois volumes 

do Processo Licitatório nº 9/2021-012-PE, na modalidade Pregão, formado Eletrônico, 

devidamente autuado, numerado, contendo páginas de 001 a 374, para contratação de 

empresa especializada no fornecimento de link de internet para os Fundos Municipais, 

Secretarias vinculada à Prefeitura e Prefeitura Municipal 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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Neste sentido, cabe ressalva à responsabilidade solidária do Controle Interno, 

só haverá responsabilização quando conhecendo a ilegalidade ou irregularidade não as 

informar ao Tribunal de Contas ao qual está vinculado, ferindo assim a atribuição 

constitucional de apoiar o Controle Externo. 

Destaca-se que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, sendo 

esta atribuição restrita do gestor. 

Assim, em razão do processo licitatório, em análise, implicar em realização de 

despesas, segue manifestação do Controle Interno. 

 

2. RELATÓRIO DO PROCESSO 

 

Vieram os presentes autos a esta Controladoria para a devida análise quanto 

à homologação do julgamento das propostas comerciais e quanto à viabilidade 

orçamentária e financeira referente ao Processo Licitatório, na modalidade Pregão, formato 

Eletrônico (PE- 9/2021-012-PMJ), objetivando a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de link de internet para os Fundos Municipais, Secretarias vinculada à 

Prefeitura e Prefeitura Municipal de Jacundá-PA. 

Em análise sob a responsabilidade desta controladoria, quanto ao Pregão 

Eletrônico, verifica-se: 

 

2.1 O processo encontra-se instruídos com documentos necessários para a 

análise do Controle Interno sobre as solicitações de licitação (fls. 01/13), pesquisa de 

mercado (fls. 15/23), mapa de cotações (fls. 27); termo de referência (fls. 28/51) e 

 

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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autorização de termo de referência e de abertura de processo licitatório (fls. 51), Portaria nº 

19/2021-GP de Nomeação do Pregoeiro e Equipe de Apoio (fls. 52/53), Termo de Autuação 

(fls. 54); 

2.2 A minuta do edital (e anexos: I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo 

de Declarações de Pregão Eletrônico; III – Minuta de Contrato; Anexo IV – Minuta da Ata 

de Registro de Preços) foi submetida a Parecer Jurídico nº 059/2021-PROJUR, de 

18/03/2021, firmado pelo Doutor José Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA nº 

15.148-A), no qual, após relatório, foi analisada a fundamentação legal, a modalidade 

adotada, o critério  de julgamento, a minuta de edital e a minuta do contrato, aprovando a 

minuta do edital e conformidade da Ata de Registro de Preços, devendo a análise da minuta 

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

contratar, pugnando pela deflagração do processo licitatório (fls. 111/117; e  174/180); 

2.3 Dando continuidade ao processo, como não foi sugerido nenhuma 

retificação pelo Douto Parecerista Jurídico, nem foi solicitado parecer técnico, o edital e 

seus anexos foram apensados aos autos, conforme art. 38, I da Lei nº 8.666/1993, (fls. 

118/172, 181/235).  

2.4 Foram juntadas aos autos cópia do aviso de licitação (fls. 236) e de 

publicação da convocação dos interessados: DOE 07/04/2021 (fls. 237), Jornal Amazônia, 

07/04/2021 (fls. 238); Inserção no Mural de Licitações do TCM/PA 07/04/2021 (fls. 239/241), 

designando a sessão para abertura no dia 20/04/2021, 14h00, conforme determina o art. 

21 da Lei nº 8.666/1993; 

2.5 Apesar de não haver informações nos autos físicos, no Portal de 

Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), na Ata Final, verifica-se que, 

em 09/04/2021, às 16h40houve solicitação de esclarecimentos, mas não respondido 

pelo Pregoeiro, sendo feito o seguinte questionamento: 

“Solicito os endereços das secretarias ou órgãos que podem ser atendidos pela 

presente licitação. A solicitação se faz necessária para a realização de viabilidade 

técnica e melhor elaboração de proposta de preços”. 

2.6  Não houve impugnações ao edital. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.7 Na Ata Final, encontrada no Portal de Compras Públicas 

(www.portaldecompraspublicas.com.br), mas não anexada aos autos físicos, observa-se 

que foi licitado um Lote (001), com treze itens (0001 a 0013), comparecendo apenas uma 

empresa: 

• NET SUL INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE PROVEDOR (CNPJ 
08.092.905/0001-40); 

• Lote 001 arrematado por R$570.000,00 pela licitante; 

• Fase de negociação, valor reduzido para R$563.308,80, mas houve 
readequação de proposta, para R$563.291,16, o que foi aprovado pelo Pregoeiro, 
que declarou o vencedor o valor da proposta readequada. 

• A empresa NET SUL INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE PROVEDOR LTDA 
foi habilitada, às 13h43 do dia 28/04/2021, fixando-se o prazo para manifestação de 
intenção de recurso às 14h20 do dia 28/04/2021. 

• Não houve recurso. 

• Sessão encerrada às 17h30min50seg do dia 28/04/2021; 

• O Lote 001 foi adjudicado pelo Pregoeiro, Virgílio Braga Barbosa Júnior, às 
17h30min56seg 

2.8 Foram juntados aos autos documentos de habilitação da aludida 

empresa NET SUL INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE PROVEDOR (CNPJ 

08.092.905/0001-40), às fls. 242/315: 

• Documentos pessoais do Sócio-Administrador; 

• Alvará de Funcionamento; 

• Alteração Contratual da Sociedade, registrada junto à JUCEPA em 
13/05/2020 – Protocolo 204389666 04/05/2020 NIRE 15200940018 Arquivamento 
20000654503 13/05/2020; 

• Certidão Negativa de Débitos no sistema CPMR – Controle de Processos e 
Multas e Recursos, emitida em 20/04/2021; 

• Certidão Negativa da Justiça do Trabalho – TRT9ªRegião, emitida em 
14/04/2021, válida até 14/05/2021; 

• Relação de Infrações Trabalhistas, emitida em 20/04/2021: Inexistente; 

• Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará 
(IE 15.273.889-4) 

• Comprovante de inscrição e situação cadastral nacional (CNPJ 
08.092/905/0001-40, sede: Jacundá/PA, porte ME), com QSA – único sócio; 

• Comprovante de regularidade fiscal com a fazenda nacional, válida a7é 
21/08/2021; 

• Comprovante de regularidade fiscal com a fazenda estadual, válida até 
21/08/2021; 

• Comprovante de regularidade com a fazenda municipal, válida até 
23/05/2021; 

• Comprovante de regularidade do FGTS, válida até 22/04/2021; 

• Comprovante de regularidade trabalhista, válida até 20/08/2021; 

• Certidão Específica Digital – JUCEPA; Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento; Balanço Patrimonial (ILG 0,79332; IEC 0,49821; ISG 2,00719), 
Comprovante de Regularidade Profissional (CRC); 

• Certidão Negativa de Concordata; 

• ATO 1235/2014 – ANATEL: Autorização para a empresa explorar serviço de 
comunicação multimídia, por prazo indeterminado; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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• Certidão de Quitação no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – 
CRT02; 

• Licença para funcionamento de Estação – ANATEL; 

• Atestados de Capacidade Técnica, compatível com o objeto da licitação, com 
Notas Fiscais; 

• Declaração de Adimplência – PMJ/SEMAPLAN; 

• Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS/CGU (PJ e PF); 

• Certidão Negativa de Improbidade Administrativa/CNJ (PJ e PF); 

• Proposta de Preços da empresa; 

• Certificado de Registro de Fornecedores – SICAF; 

• Solicitação de Certidão de Adimplência; 

• Certidão Negativa de Lista de Inidôneos/TCU (PJ e PF); 
 
 

2.9 Anexaram-se aos autos físicos a ata de propostas (fls. 316/320) e ata 

parcial (fls. 321/343), e em ambas, constou-se, equivocadamente, a assinatura do Prefeito, 

o qual não participou na Sessão Pública, havendo uma exposição desnecessária da 

autoridade competente. Repare-se, inclusive, que nas referidas atas constantes do sistema 

(Portal de Compras Públicas, consta apenas as assinaturas do Pregoeiro e da Equipe de 

Apoio; 

2.10 O Demonstrativo dos Vencedores do Processo foi acostado aos autos 

às fls. 344/346; assim como a Ata de Propostas Readequadas (fls. 351/357); Ranking do 

Processo (fls. 358); 

2.11 O Termo de Adjudicação foi assinado, em 28/04/2021, pelo Pregoeiro, 

Virgílio Barbosa Júnior, bem como pelo Prefeito, mais um equívoco que expõe a Autoridade 

Competente a riscos desnecessários, fls. 359; 

2.12 Os autos foram remetidos à Assessoria Jurídica, que emitiu Parecer 

Técnico Jurídico nº 0117/2021-PROJUR, de 05/05/2021, firmado pelo Doutor Ezequias 

Mendes Maciel, que, após relatório dos autos, fundamentou na análise técnica nos artigos 

4º, 6º e 8º do Decreto nº 10.024/2019, na IN nº 206/2019, atestou a regularidade da 

publicidade do ato normativo; avaliou a apresentação da proposta válida, e a habilitação da 

empresa vencedora, cuja documentação foi minuciosamente avaliada pelo parecerista, o 

qual opnou pela homologação e pela deflagração da contratação, fazendo recomendações: 

a) acoste prova da inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, compatível 

com o objeto contratual; reserva de cotas às ME e EPP, e prioridade das empresas ME e 

EPP locais, nos ditames da LC 123/2006; c) a realização de empenho em caso de 

contratação iminente; d) nomeação de fiscal de contrato, quando houver contratação; e) 
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para tanto, dever ser mencionado pelo Setor Contábil, a natureza do recurso – se federal: 

voluntário ou obrigatório – a ser utilizado para custeio das despesas oriundas do certame, 

isso com a finalidade de aferição do procedimento licitatório. Orientou que os autos fossem 

encaminhados ao Controle Interno para apreciação, fls. 361/373; 

2.13 Sem que houvesse análise do Controle Interno, o Termo de 

Homologação foi firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 06/05/2021, fls. 374; 

2.14 Despacho de encaminhamento dos autos à Controladoria Interna, em 

13/05/2021. 

É o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 

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

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

especializada no fornecimento de link de internet para os Fundos Municipais, Secretarias 

vinculadas à Prefeitura e Prefeitura Municipal de Jacundá-PA. 

 

3.1 DA LEGITIMIDADE 

 

Os Documentos de Formalização de Demanda foram firmados pela Secretária 

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

pela Secretária Municipal de Educação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 002/2021-GP); pela 

Secretária Municipal de Assistência Social, Aline Souza Tavares (Portaria nº 011/2021-GP); 

pela Secretária Municipal de Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP); 

e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Hector Leão de Sousa (Portaria 

nº 189/2021-GP),  portanto, partes legítimas para solicitação de contratação. 

 

O Prefeito, na qualidade de autoridade competente,  é parte legítima para 

firmar atos de sua competência, conforme prevê o art. 13 do Decreto nº 10.024/2019: 

 

Art.  13.  Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas 
no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação: 
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I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio; 
II - indicar o provedor do sistema; 
III - determinar a abertura do processo licitatório; 
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua 
decisão; 
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
VI - homologar o resultado da licitação; e 
VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.  

 

Não obstante, o Pregoeiro também tem sua competência definida no art. 17 

do Decreto nº 10.024/2019: 

Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 
I - conduzir a sessão pública; 
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração desses documentos; 
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 
no edital; 
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
V - verificar e julgar as condições de habilitação; 
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
VIII - indicar o vencedor do certame; 
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 
propor a sua homologação. 
Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria 
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua 
decisão. 

 
Enquanto à equipe de apoio compete: 

Art. 18.  Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo 

licitatório. 

 

No presente processo, verifica-se que, em vários atos, foram inseridas as 

assinaturas do Prefeito, mesmo sem prévio parecer técnico ou jurídico, que pode expô-lo à 

riscos desnecessários, o que deve ser evitado. 

 

Além disso, outra forma prudente de minimizar o risco de erros 

administrativos, é segregar as funções. 
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Em artigo publicado na Revista do TCU 128, Magno Antônio da Silva4, a título 

de ilustração e esclarecimento conceitual, acerca da segregação de funções, cita a macro 

função do SIAFI nº 020315 (conformidade contábil), ressaltando, in verbis:  

8.1.1 a segregação de funções consiste em princípio básico de controle 

interno administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade5 . 

 

O mesmo autor sinaliza que o princípio da segregação de funções deve 

perpassar por todo o rito de execução das despesas públicas6 . Assim, em licitações 

envolvendo, por exemplo, a aquisição de bens ou a contratação de serviços de tecnologia 

da informação existem atores distintos com atribuições bem definidas e segregadas no 

processo de planejamento, de fiscalização e de gestão, previstas na Instrução 

Normativa/SLTI/MP nº 04/10, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de 

tecnologia da informação pelos órgãos integrantes do sistema de administração dos 

recursos de informação e informática (SISP) do poder executivo federal, ipsis litteris:  

art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: [...] III - Equipe de 
Planejamento da Contratação: equipe envolvida no planejamento da contratação, 
composta por: a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de Tecnologia 
da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área; b) Integrante 

 

4 SILVA, Magno Antônio da. Artigo O princípio da segregação de funções e sua aplicação no controle 
processual das despesas: uma abordagem analítica pela ótica das licitações públicas e das contratações 
administrativas, in Revista do TCU 128. 
5 Exemplificativamente, a segregação de funções também pode ser claramente percebida na Instrução 
Normativa nº 06/07, que disciplina os procedimentos relativos ao registro das conformidades contábil e de 
registro de gestão, in verbis: “art. 8º O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de 
responsabilidade de servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade Gestora Executora, o qual 
constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 
documentos. Parágrafo único. Será admitida exceção ao registro da conformidade de que trata o caput deste 
artigo, quando a Unidade Gestora Executora se encontre, justificadamente, impossibilitada de designar 
servidores distintos para exercer tais funções, sendo que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo 
próprio Ordenador de Despesa.” Um caso peculiarmente interessante de segregação de funções que “foge” 
do escopo deste texto, todavia vale a pena ressaltar, é o referente ao Suprimento de Fundos. Segundo o 
artigo 45 do Decreto nº 93.872/86, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, 
atualiza e consolida a legislação pertinente, “§ 3º não se concederá suprimento de fundos: a) a responsável 
por dois suprimentos; b) a servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo 
quando não houver na repartição outro servidor; c) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o 
prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação”. Simetricamente, o Acórdão nº 3.412/2006-TCU-1ª 
Câmara, relata se deve abster, “1.1.2. [...]  de conceder suprimento de fundos ao próprio responsável pelo 
setor financeiro”. Na mesma linha jurisprudencial, o Acordão nº 2.373/2009-TCU-2ª Câmara salienta que se 
“1.5.1.1. evite que o responsável pela concessão do Suprimento de Fundos seja o próprio suprido” 
6 Segundo Melo (2004, p. 121), a observância do princípio da segregação de funções estabelece, em suma, 
o seguinte: “quem compra não deve receber a mercadoria e quem paga não pode manter qualquer vínculo 
ou dependência com quem compra ou com quem guarda o produto comprado”.  
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Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela 
autoridade competente dessa área; c) Integrante Requisitante: servidor 
representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade 
competente dessa área; IV - Gestor do Contrato: servidor com atribuições 
gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, 
indicado por autoridade competente; V - Fiscal Técnico do Contrato: servidor 
representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato; VI - Fiscal 
Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado 
pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos 
aspectos administrativos; VII - Fiscal Requisitante do Contrato: servidor 
representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da 
Solução de Tecnologia da Informação7. 

 

Deste modo, no panorama das licitações públicas e das contratações 

administrativas, o Acórdão nº 415/2013-TCU-Plenário, explicita a necessidade de que se: 

 9.1.7. discipline a segregação de funções nos setores que desempenham 

as atribuições inerentes às licitações e contratos, de forma a minimizar a 

possibilidade de desvios e fraudes. 

 

3.2 DA LEGALIDADE: 

 

Como já relatado, o presente processo licitatório tramitou na modalidade 

pregão, com formato eletrônico, com critério de julgamento menor preço, em sistema de 

registro de preços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 

nº 10.024/2019, cumulado com o Decreto nº 7.892/2013, cuja minuta de edital foi 

examinada e aprovada por parecer jurídico (fls. 111/117), com fulcro no parágrafo único do 

art. 38 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Como visto anteriormente, os documentos de formalização de demandas, 

foram firmadas pelo Secretários Municipais, com competências definidas na Lei Municipal 

 

7 A título de informação e esclarecimento, conforme disposição constante na Instrução Normativa/SLTI/MP nº 
04/10, ipsis litteris: “art. 24. A fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e 
com a nomeação do: I - Gestor do Contrato; II - Fiscal Técnico do Contrato; III - Fiscal Requisitante do 
Contrato; e IV - Fiscal Administrativo do Contrato. § 1º As nomeações descritas neste artigo serão realizadas 
pela autoridade competente da Área Administrativa, observado o disposto nos incisos IV, V, VI e VII do art. 
2º; § 2º Os Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato serão, preferencialmente, os 
Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação; § 3º A Equipe de Planejamento da Contratação será 
automaticamente destituída quando da assinatura do contrato” 
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de Organização Administrativa. Anexo à cada DOD, vieram solicitações de despesas com 

descrição de item por unidade administrativa. Não foi anexado estudo técnico preliminar, 

tampouco justificada a ausência, também, não houve análise técnica específica. 

 

Neste ponto, cumpre destacar que, com fulcro no art. 38, VI,  o parecer jurídico 

indica a norma, verifica a existência dos documentos que fundamentam os autos  e 

referência a doutrina e a jurisprudência para assegurar a razoabilidade da tese que abraça, 

conforme do Professor Jacoby Fernandes, que alerta que, no âmbito da estrita legalidade 

e da inversão  da presunção da legitimidade que o art. 113 da Lei nº 8.666/1993 impôs aos 

que operam licitação e contratos, o parecer jurídico constrói o alicerce jurídico da 

motivação, para a decisão administrativa, cujo poder discricionário quanto à terceirização 

dos serviços compete ao Gestor Municipal, que se demonstra inclinado à contratação, 

desde o momento que assina o documento de oficialização da demanda e nos demais atos 

por ele firmados até a ratificação da inexigibilidade. 

 

Cabe lembrar que, a autoridade pode divergir dos pareceres técnicos e 

jurídicos sendo obrigatória a motivação, que deve ser inserida nos autos8. 

 

A “transparência” que a sociedade reclama do processo decisório 

administrativo9 traduzida juridicamente como o dever de fundamentar as decisões, 

demonstrando o elo entre a prática do ato e o interesse público mediato ou imediato.  

 

Quando a finalidade do ato não se encontra nos parâmetros precitados, 

impõe-se sua anulação por desvio de finalidade, que é a outra face da motivação.  

 

 

A pesquisa de preços foi realizada mediante cotações no mercado. 

 

8 Tribunal de Contas da União. Processo TC nº 012.201/2006-0. Acórdão 128/2009 - 2ª  Câmara. Relator: 
Ministro Marcos Bemquerer Costa. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
06 fev. 2009, seção 1. 
9 A propósito, consulte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
ano 1991, p. 93. 
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Não há informação da dotação orçamentária. Também, não há Declaração de 

Dotação Orçamentária e de Disponibilidade Financeira, obrigatória por força do art. 16, II, 

da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

O Pregoeiro e equipe de apoio foram nomeados pelo Prefeito (Portaria nº 

019/2021-GP), fls. 52/53. 

 

Cumpre asseverar, neste ponto, que após publicação do aviso de edital, e 

inserção do pregão no sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas, conforme 

mencionado no relatório deste parecer, houve pedido de esclarecimentos não respondido 

pelo Pregoeiro, conduta que afronta o art. 23 do Decreto nº 10.024/2019: 

Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 
 
§ 1º  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
§ 2º  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 
e vincularão os participantes e a administração. 
 

 

Conforme já relacionado neste parecer, neste pregão eletrônico, somente a 

empresa NET SUL INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE PROVEDOR (CNPJ 

08.092.905/0001-40) compareceu ao certame, tendo sua proposta validada, por decisão do 

pregoeiro, conforme item 5.1 do edital. 

 

Quanto à habilitação, conforme sinalizado no parecer jurídico conclusivo (fls. 

361/372 que analisou pontualmente dos documentos de habilitação, o edital exigiu 

documentos que excedem o rol dos arts. 27 a 29. A exemplo da exigência de alvará 

municipal (item “11.3.1-a”). 

 

O Tribunal de Contas já se posicionou nesse sentido: 

Para fins de habilitação jurídica, é vedada a exigência de apresentação de alvará 
de funcionamento sem a demonstração de que o documento constitui exigência do 
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Poder Público para o funcionamento da licitante, o que deve ser evidenciado 
mediante indicação expressa da norma de regência no edital da licitação. 
Acórdão 7982/2017-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES 
ÁREA: Licitação | TEMA: Habilitação jurídica | SUBTEMA: Documentação 
Outros indexadores: Exigência, Alvará, Funcionamento 
Publicado: Boletim de Jurisprudência nº 188 de 18/09/2017 

 

A autorização ou o alvará de funcionamento para o endereço indicado pela licitante 
não constitui exigência documental de habilitação prevista na Lei 8.666/1993, de 
modo que a habilitação de empresa eventualmente sem tal título não configura 
irregularidade na licitação nem ofensa ao princípio da isonomia. 
Acórdão 4182/2017-Segunda Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ 
ÁREA: Licitação | TEMA: Habilitação de licitante | SUBTEMA: Exigência 
Outros indexadores: Autorização, Alvará, Funcionamento 

 

Dito isso, verifica-se que a empresa NET SUL INFORMÁTICA E SERVIÇOS 

DE PROVEDOR (CNPJ 08.092.905/0001-40) apresentou documentos de habilitação 

jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista, bem como de qualificação econômica e técnica. 

 

Quanto à análise de prova de capacidade financeira, faz-se necessária a 

análise técnica contábil, para verificar a conformidade com o edital (item 11.3.3) dos índices 

de liquidez geral (LG), índice de liquidez corrente (LC) e de solvência geral (SG), vez que 

foge à competência técnica desta Controladora. 

 

Com relação aos atestados de capacidade técnica, são de matérias de ordem 

técnica, que se relacionam com a natureza e as características do objeto e à sua execução, 

e que esta Controladoria parte do princípio de que foram devidamente analisados pelo 

Pregoeiro. Salienta-se que, o exame dos autos pelo Controle Interno, restringe-se aos 

elementos exclusivamente constantes dos autos – aspectos de competência deste setor, 

excluindo-se, portanto, aqueles de natureza técnica. 

 
 

3.2 DA IMPESSOALIDADE 

 

Não há nos autos nenhuma evidência de afronta ao princípio da 

impessoalidade ou da isonomia. 

 

3.3 DA MORALIDADE 

http://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=58121377
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Até o presente momento, não há  nenhuma mácula a probidade administrativa 

na condução do presente certame, tendo sido juntada certidões de idoneidade e de 

adimplência, conforme observado no parecer jurídico conclusivo. 

 

3.4 DA PUBLICIDADE 

 

O cumprimento do princípio da publicidade (art. 37, caput, da CRFB/88 e art. 

3º, caput, da Lei nº 8.666/1993) deve se dar na forma descrita no parecer jurídico; devendo 

ser observado o prazo de inserção no Mural de Licitações (Resolução nº 

11.832/2014/TCMPA, alterado pela Resolução nº 29/2017/TCMPA, art. 6º, I) 10. 

 

Também, devem ser observadas 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.”   

 

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

Administrativos. 2012, p.11). 

 

Quanto à eficiência do processo, observa-se que o presente processo atende 

a Secretarias Municipais com Fundo próprio (FME, FMAS, FMS e FMMA), bem como as 

vinculadas à Prefeitura Municipal de Jacundá/PA, o que, por si só, já traz uma economia 

processual. 

 

No que tange à eficácia, observa-se  no mapa de preços e no resumo de 

cotação instruíram o Termo de Referência, com base em pesquisa de mercado, formando-

se o preço referencial, sendo o valor unitário correspondente a um mês de serviço. 

 

As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar  são feitas com 

base no levantamento de mercado, 

no intuito de apoiar a análise de viabilidade da  contratação, em especial com respeito à 

relação de custo-benefício da contratação11 . 

 

A estimativa de preços nos estudos técnicos preliminares tem por objetivo a 

análise de viabilidade da contratação, logo poderá haver necessidade de refinar a 

estimativa elaborada nesta etapa (em especial, para contratações complexas)12. 

 

 

11 BRASIL. Tribunal de contas da União. 
Guia  de  Boas  Práticas  em  Contratação  de  Soluções  de  Tecnologia  da  Informação  -  Riscos  e  Contr
oles  para  o  Planejamento  da Contratação - versão 1.0.  

• p. 95. São as estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar feitas com base no levanta
mento de  mercado, no intuito de apoiar a análise de viabilidade da contratação, em especial com re
speito à relação de  custo-benefício da contratação. 

12 BRASIL. Tribunal de contas da União. Guia  de  Boas  Práticas  em  Contratação  de Soluções  de  
Tecnologia  da  Informação  -  Riscos  e  Controles  para  o  Planejamento da Contratação - versão 1.0. 

• p. 96. 1) No caso de contratações mais simples (e.g. contratação de número pequeno de pen drives), 
em função da baixa  complexidade na elaboração dos estudos  técnicos preliminares, a elaboração 
da estimativa preliminar  dos  preços  da  contratação  se  confunde  com  o  procedimento  de  estimar  
os  preços  no  âmbito  do termo de referência ou do projeto básico (vide item “6.3.9. Estimativas dos 
preços”). Ou seja, a estimativa de preços feita nos estudos técnicos preliminares é aproveitada no 
termo de referência ou projeto básico. 2) Entretanto,  no  caso  de  licitações  mais  complexas  (e.g.  
contratação  de  solução  de  ERP),  as  estimativas preliminares  produzem  preços  necessários  
para  a  análise  de  viabilidade,  mas  que  devem  ser  refinados durante a elaboração do termo de 
referência ou do projeto básico. 
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Quanto à exequibilidade da proposta comercial, vale observar no termo de 

adjudicação (fls. 359): 

 

LOTE PREÇO REFERENCIAL PREÇO VENCEDOR 
 

DIFERENÇA EM % 

001 R$584.076,00 R$563.291,16 3,55% 

 

 

Não houve manifestação de recursos. 

 

Após parecer jurídico foi favorável, o pregão eletrônico foi homologado (fls. 

374). 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, apesar de ter havido a homologação pela Autoridade 

Competente, face à responsabilidade do Controle Interno, e com intuito de mitigar os riscos, 

recomenda-se: 

4.1 À Gestão, que tome providências para criar uma cultura organizacional 

de planejamento de compras, nomeando-se uma equipe técnica de planejamento, para 

elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares; 

4.2  À Gestão, conforme preleciona o Acórdão nº 415/2013-TCU-Plenário, 

regulamente e discipline a segregação de funções nos setores que desempenham as 

atribuições inerentes às licitações e contratos, de forma a minimizar a possibilidade de 

desvios e fraudes; 

4.3 Envie-se os autos ao Contator Municipal para: 

4.3.1 Análise técnica contábil, para verificar a conformidade com o edital 

(item 11.3.3) dos índices de liquidez geral (LG), índice de liquidez corrente 

(LC) e de solvência geral (SG); 

4.3.2 Indicação de existência de previsão e indicação de dotação 

orçamentária para as despesas oriundas deste contrato, fazendo-se constar 

a fonte da receita, informando a natureza do recurso oriundo de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

16 
 

transferências federal ou estadual, informar se se trata de transferência 

constitucional, legal ou discricionária; 

4.3.3 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); 

4.4 Anexe-se as Declarações de Adequação Orçamentária e 

Disponibilidade Financeira, firmada por todos os Ordenadores de Despesas, exigência do 

inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como de Conformidade com a 

Lei Orçamentária Anual, compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 

Plurianual; 

4.5 Após contratação, anexe-se a Portaria do Fiscal/Gestor do Contrato, 

sugerindo-se, com fulcro na Instrução Normativa/SLTI/MP nº 04/10, que se nomeie: I - 

Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais 

relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por autoridade competente; II - 

Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, 

indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato; III 

- Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado 

pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos 

administrativos; IV - Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área 

Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o 

contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação; 

4.6 Observem-se os termos e prazos Resolução nº 11.535/2014/TCM/PA, 

com redação dada pelas Resoluções nº 29 e 43/2017/TCMPA. 

 

Jacundá/PA, 21 de maio de 2021. 

 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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