
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

1 

 

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 028/2021 
  
Processo Licitatório: PE SRP 9/2021-015-FME 
Modalidade: PREGÃO,  formato ELETRÔNICO 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 

 
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 20/05/2021, às 15h00, para análise o Processo 

Licitatório nº 9/2021-015-FME, na modalidade PREGÃO, no formato ELETRÔNICO, em 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente autuado, com dois volumes, 

numerado e rubricado, contendo páginas de 001 a 598, para aquisição de gêneros 

alimentícios para compor a merenda escolar. 

 

1. PRELIMINAR 

Antes de se adentrar no 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 

 

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

de 2020)3, e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 2º). 

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 ao gestor. 

 

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

despesas, segue manifestação da Controladoria Interna. 

 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

I. Capa Volume I; 

II. Ofício nº 140-A/2021-GSE/SEMED, de 24/02/2021, firmado pela 

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

solicita abertura de processo licitatório para aquisição de alimentos da agricultura 

familiar para a Merenda Escolar, no ano de 2021, fls. 01/14: 

 

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 
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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• Justificativa: ...Atualmente o total 7.883 alunos matriculados nas instituições públicas do 
Campo e da Cidade... 

• Anexos: 
o Planilha contendo 39 itens, com especificações do produto, unidade, quantidades 

e características; 
o Solicitação de Despesa nº 20210224030 

▪ Órgão: 07 – Fundo Municipal de Educação – FME 
▪ Unidade Orçamentária – 07 – Fundo Municipal de Educação – 

FME 
▪ Projeto/Atividade:  
▪ Classificação Econômica:  
▪ Subelemento:  

 

III. Despacho, em 24/02/2021, firmado pela Secretária Municipal de 

Educação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 002/2021-GP), determinando providências para 

pesquisa de preços e prévia manifestação de existência de recursos orçamentários para 

cobertura de despesas, fls. 15; 

IV. Cotação de Preços – SIZÉLIA A PINHEIRO (CNPJ 00.866.945/0001-

90, Jacundá/PA), fls. 16/19; 

• Comprovante de Inscrição e situação no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica da empresa4: 

o Razão Social: SIZELIA A PINHEIRO 
o CNPJ 00.866.945/0001-90 
o Data da abertura: 19/10/1995 
o Porte: DEMAIS 
o Natureza Jurídica: Empresário (Individual) 
o Endereço: AV CRISTO REI, 836, Centro, Jacundá /PA 
o Atividade Principal:  
o 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios – supermercados 
o Atividade Secundária:  
 ... 
o Titular: ... 

V. Cotação de Preços – AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

(CNPJ 23.918.761/0001-22, Belém/PA), fls. 20/21: 

 

4 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 06/06/2021, 
11:47:52; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2006/06/2021
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• Comprovante de Inscrição e situação no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica da empresa5: 

o Razão Social: AS RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
o CNPJ 23.918.761/0001-22 
o Data da abertura: 06/01/2016 
o Porte: EPP 
o Natureza Jurídica: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (de Natureza EmpresáriAL) 
o Endereço: PSG DALVA, 02 - BOX 03, MARAMBAIA, BELÉM /PA 
o Atividade Principal:  

▪ 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
o Atividade Secundária:  

▪ 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e 
armazéns 
... 

o Titular: Alexandre Sena Ribeiro 

VI. Cotação de Preços – WA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ 33.744.416/0001-73, Belém/PA), fls. 22/24: 

• Comprovante de Inscrição e situação no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica da empresa6: 

o Razão Social: WA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
o CNPJ 33.744.416/0001-73 
o Data da abertura: 27/05/2019 
o Porte: EPP 
o Natureza Jurídica: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (de Natureza EmpresáriAL) 
o Endereço: PSG DALVA, 02 - BOX 03, MARAMBAIA, BELÉM /PA 
o Atividade Principal:  

▪ 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais 
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

o Atividade Secundária:  
▪ 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e 
armazéns 
... 

o Titular: Creone de Araújo Chaves Goes 

VII.  Cotação de Preços – NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS (Banco de Preços), fls. 25/37; 

 

5 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 06/06/2021, 
11:55:54; 
6 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 06/06/2021, 
12:08:27; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2006/06/2021
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2006/06/2021
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VIII. Mapa de Cotação de Preços – preço médio, fls. 38/42; 

IX. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fls. 43; 

X. Resumo de Cotação de Preços – valor médio, fls. 44; 

XI. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (art. 16, II, da LC 

101/2000) e de Adequação à Lei Orçamentária Municipal - LOA, compatível com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual - PPA, de 30/03/2021, firmada pela 

Secretária Municipal de Educação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 002/2021), fls. 45; 

XII. Termo de Referência, firmado pela Secretária Municipal de Educação, 

Iara Alves Meireles (Portaria nº 002/2021), fls. 46/61: 

• Objeto: Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios para 

compor a merenda escolar, conforme especificações. Descrição de 51 itens, com 

especificações, quatidade, valor de referência unitário, valor de referência total/item. 

• Observação: Será de participação exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte os itens cujos valores sejam até R$80.000,00 

(oitenta mil reais), conforme Lei Complementar nº 147/20214, art. 48, incio I. 

• Justificativa: A presente aquisição visa fornecimento de alimentos varianos e 

seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos 

alunos matriculadodos nas Unidades de Ensino do município de Jacundá, 

garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem 

como, condições de saúde àqueles  que necessitem de atençõ específica e em 

vulnerabilidade solcial, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas 

ente as faixas etáris. Considerando a Resolução nº 26/2013 FNDE/PNAE que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escoalr aos alunos da educação básica 

no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. “Art. 20 A 

aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de 

licitação pública, nos tereo da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 202, ou ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 

14 da Lei nº 11.947/2009. 

• Das especificações e critérios de recebimento 

• Avaliação do Custo 

• Da Fiscalização 

• Da entrega dos Produtos – Local e Periodicidade 
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• Das Obrigações da Contratada 

• Condições de Pagamento 

 

XIII. Aprovação do Termo de Referência e Autorização para Abertura do 

Processo Licitatório, firmada pela Secretária Municipal de Educação, Iara Alves Meireles 

(Portaria nº 002/2021), que deve ser convalidado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, 

fls. 62; 

XIV. Portaria nº 019/2021-GP, de 05/01/2021, que nomeia os Pregoeiro e 

equipe de apoio, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, de acordo com art. 13, III, 

do Decreto nº 10.024/2019, fls. 63/64: 

• Pregoeiro: Virgílio Braga Barbosa Júnior; 

• Equipe de Apoio: Idna da Silva Calazans, Igo Viana Silva, Adriane Ferreira 

Lima; 

XV. Despacho de envio de autos para parecer jurídico, firmado pelo 

Pregoeiro, Virgílio Braga Barabosa Júnior, em 30/03/2021, fls. 65; 

XVI. Parecer Jurídico nº 082/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor Ezequias 

Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 05/04/2021, fls. 66/83, que, após relatório dos autos 

e esclarecimentos quanto à natureza jurídica do parecer jurídico (art. 38, VI e parágrafo 

único da Lei nº 8.666/1993 e art. 8º, IX, do Decreto nº 10.024/2019), passa a análise da 

modalidade pregão, no formato eletrônico (art. 3º, I, art. 4º, III, art. 8º do Decreto nº 

10.024/2019), atestando a regularidade do Termo de Referência, uma vez que tem 

indicação do objeto de forma precisa, critério de aceitação do objeto e prazos, a justificativa 

para a contratação do objeto a ser licitado. Após a análise minuciosa do objeto, atestou a 

modalidade eleita está correta, face à celeridade, por resguardar a ampla competitividade, 

isonomia e a redução de despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos 

licitatórios, tendo em vista a celeridade processual. Avaliou a adequação do pregão na 

forma eletrônica, com base no art. 1º, §3º, do Decreto nº 10.024/2019, art. 5º da IN 

206/2019, e Acórdão 898/2020-TCU, defendendo a utilização de pregão na forma eletrônica 

mesmo que não se trata de transferência voluntária da União, em razão do momento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

7 

 

pandêmico e para garantir ampla competitividade. Em seguida, passou à análise dos 

requisitos do edital, à luz da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/1993, 

Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014. Asseverou sobre os 

requisitos do conteúdo do edital previstos no art. 40 da Lei nº 8.666/1993 e ponto a ponto, 

avaliou a minuta do edital, incluindo o disposto no art. 9º do Decreto nº 7.892/2013. Avaliou 

a aplicação do sistema de registro de preços, pela necessidade de contratações frequentes, 

previsão de entregas parceladas, e não sendo possível definir previamente o quantitativo a 

ser demandado pela Administração, encontrando respaldo no art. 3º, I a IV, do Decreto 

7.892/2013. Discorreu sobre as situações de atuação de assessoria jurídica em outros 

momentos processuais. Ao final, manifesta-se pela aprovação da minuta do edital, após as 

retificações apontadas, bem como da Ata de Registro de Preço com as normas pertinentes, 

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 

após providências recomendadas: 

a) Numere devidamente as folhas do processo; 

b) Realização periódica de pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade; 

c) Publicação do aviso do edital na forma do art. 20 do Decreto nº 

10.024/2019; 

d) Remessa de autos ao órgão consultivo para análise de minuta 

do termo de contrato, quando houver pretensão de contratar. 

XVII. Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-015, contendo Anexos: I – 

Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Declarações do Pregão Eletrônico; Anexo III – 

Minuta do Contrato; Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços. – DATA DA 

ABERTURA: 20/04/2021, 09h00, fls. 84/134; 

XVIII. Aviso de Licitação, firmado pelo Pregoeiro, Virgílio Braga Barbosa 

Júnior, em 07/04/2021, fls. 135; 

XIX. Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, em 07/04/2021, fls. 136; 

XX. Publicação no Jornal Amazônia, em 07/04/2021, fls. 137; 
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XXI. Inserção de arquivos no Mural de Licitações do TCM/PA, em 

07/04/2021 20:36 – Data da Abertura: 20/04/20201 – 9h00, fls. 138/140; 

XXII. Ata de Propostas, fls. 141/257; 

XXIII. Ata Final, fls. 258/575; 

• Pedidos de Impugnações: 

o 14/04/2021 - 17:0 6 PEDIDO 01 20/04/2021 - 09:24 Indeferido Pedido: pedido 
imp. Boa tarde senhor pregoeiro velho pedir a impugnação desse edital por haver 
documentos que para a areia de genero alimentício não tem como a empresa 
tira. 

o A comissão entendendo que os itens solicitados no edital estabelecem critérios 
técnicos e fortalece a segurança do processo e seguindo asa normas do FNDE. 
Desta forma, considerando que as razões da impugnação não foram aceitas e 
não afetaram as condições e elaboração das propostas comerciais. Esta 
comissão corroborando com a área técnica, deixa de acatar as razões de 
impugnação da licitante, mantendo-se inalteradas as condições de habilitação 
exigidas no edital. 

• Dúvidas: 

o 15/04/2021 - 08:32 ESCLARECIMENTO SOBRE O ITEM 11.2.4. - Bom dia, Sr. 
Pregoeiro, Vimos através deste, pedir esclarecimento acerca do item 11.2.4. 
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação. Essa 
declaração deve ser obtida presencialmente junto a Secretaria de Educação 
deste município? Ou pode ser solicitada via email? Caso seja possível solicitar 
por email, gostaríamos que nos informasse o email para o qual devemos enviar 
a solicitação. Atenciosamente 

• Tokens de Desempate 

o MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI (CNPJ 

36.065.789/0001-06); 

o PONTO COM INFORMATICA EIRELI (CNPJ 19.211.476/0001-08) 

o E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 

17.618.821/0001-99); 

o S. COSTA DE SOUSA (CNPJ 10.999.791/0001-69); 

o ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP (CNPJ 

21.381.909/0001-07); 

o W M AMARAL EIRELI (CNPJ 33.995.455/0001-43); 

o A S NAGASE & CIA LTDA - EPP (CNPJ 09.721.163/0001-38); 

o DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI (CNPJ 24.176.120/0001-02); 

o FORTE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 27.057.424/0001-49); 

o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 

39.326.153/0001-69); 
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• Própostas Válidas: 

o A S NAGASE & CIA LTDA - EPP (CNPJ 09.721.163/0001-38) -  120 
dias; 
o DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI (CNPJ 24.176.120/0001-02) -  90 
dias; 
o FORTE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 27.057.424/0001-49) - 90 dias; 
o PONTO COM INFORMATICA EIRELI (CNPJ 19.211.476/0001-08) - 
90 dias; 
o MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI (CNPJ 
36.065.789/0001-06) - 120 dias; 
o ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP (CNPJ 
21.381.909/0001-07) - 60 dias; 
o E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 
17.618.821/0001-99) - 90 dias; 
o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 
39.326.153/0001-69) - 90 dias; 
o S. COSTA DE SOUSA (CNPJ 10.999.791/0001-69) - 90 dias;  
o W M AMARAL EIRELI (CNPJ 33.995.455/0001-43) -  90 dias; 
 

• Empresas Inabilitadas: 

o A S NAGASE & CIA LTDA - EPP (CNPJ 09.721.163/0001-38): 
▪ A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b) Certidão de 
inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e 
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido 
certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de todos os 
atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede 
da empresa licitante; 11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de 
protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou 
do empreendimento, com as medidas de controle ambiental e as 
condições determinadas para operação, devidamente licenciadas para 
execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, 
ou DLA, comprovando que o seu empreendimento estar dispensado 
de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, 
Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão apresentar cópia 
do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado 
por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho 
de Classe do ano vigente; 27/04/2021 18:10:42 

o DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI (CNPJ 24.176.120/0001-02): 
▪ - A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos 
de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 b) 
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, 
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do 
licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
11.3.4 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas 
Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional 
competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do ano 
vigente; d) Ficha Técnica com informações sobre a composição 
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nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no 
respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a 
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, 
devidamente assinados pela técnica (o) responsável da fabricante do 
produto. 26/04/2021 18:29:50; 

o PONTO COM INFORMATICA EIRELI (CNPJ 19.211.476/0001-08): 
▪ - A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos 
de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 e) 
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento 
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente; b) 
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado 
dos últimos 30 (Trinta) dias; 11.3.4 a) os atestados deverão ser 
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato 
ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação 
da atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle 
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente 
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da 
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento 
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, 
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos 
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
26/04/2021 17:32:13; 

o MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI (CNPJ 
36.065.789/0001-06): 

▪ - A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos 
de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 b) Certidão de 
inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e 
arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido 
certame; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de 
jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos trabalhistas 
acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista); 
11.3.3 b) Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, 
datado dos últimos 30 (Trinta) dias; d) Certidão especifica de 
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) 
dias; e) acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou 
documento equivalente com foto) do contador, ou profissional 
equivalente; 11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a 
operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de 
controle ambiental e as condições determinadas para operação, 
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao 
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu 
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As 
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de 
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, 
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; 
27/04/2021 17:55:10; 

o ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE EPP (CNPJ 21.381.909/0001-
07): 
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▪ A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f) em conjunto 
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir 
certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão 
negativa de infração trabalhista); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da 
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do 
contador, ou profissional equivalente; b) Certidão Negativa de cartório 
de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias; 
11.3.4 b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da 
atividade ou do empreendimento, com as medidas de controle 
ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente 
licenciadas para execução de suas atividades inerente ao objeto da 
presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu empreendimento 
estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, 
`PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; 11.4. Não serão aceitos 
protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; c) As 
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de 
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, 
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; 
27/04/2021 17:41:14; 

o E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 
17.618.821/0001-99): 

▪ - A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos 
de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f) em conjunto 
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir 
certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão 
negativa de infração trabalhista); 11.3.3 b) acompanhada Certidão 
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, 
falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo 
de validade expresso na própria certidão; 27/04/2021 19:32:45; 

o S. COSTA DE SOUSA (CNPJ 10.999.791/0001-69): 
▪ - A empresa foi inabilitada por não apresentar documentação de 
habilitação conforme exigências do edital itens: 11.3.2 b) 
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, 
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do 
licitante; 11.3.3 c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual 
de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos, assinado por um 
profissional competente, devidamente registrado no Conselho de 
Classe do ano vigente; 29/04/2021 13:53:23;  

o W M AMARAL EIRELI (CNPJ 33.995.455/0001-43): 
▪ A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4. Declaração de 
Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; 11.2.5. 
Apresentar SICA; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações 
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão 
negativa de infração trabalhistas); 11.3.3 e) acompanhado de cópia da 
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do 
contador, ou profissional equivalente; 11.3.4 a) os atestados deverão 
ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do 
contrato ou notas fiscais; b) Licença de Operação (LO), que autoriza a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

12 

 

operação da atividade ou do empreendimento, com as medidas de 
controle ambiental e as condições determinadas para operação, 
devidamente licenciadas para execução de suas atividades inerente ao 
objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o seu 
empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 
237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, `PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As 
proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de 
Manipulação dos Alimentos, assinado por um profissional competente, 
devidamente registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) 
Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos 
Produtos, Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo 
Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos 
alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados 
pela técnica (o) responsável da fabricante do produto; e) Os 
proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou 
SIE/DIPOA do fabricante dos produtos de origem animal. Os produtos 
de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo com a 
Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000. 26/04/2021 16:25:03; 

 

• Empresas Habilitadas: 

o FORTE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 27.057.424/0001-49); 
o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 
39.326.153/0001-69); 

 

• Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos: 

o Item 01: 
▪ PONTO COM INFORMATICA EIRELI - 22/04/2021 - 15:15:04 - 
Registramos intenção de recurso, uma vez que a empresa arrematante 
W M AMARAL EIRELI deixou de cumprir com instrumento 
convocatório, deixando de apresentar: Consultas do TCU 112.4 
Declaração de adimplência. Alvará Sanitário Certidão de ações 
trabalhistas de jurisdição estadual Certidão negativa de infrações 
trabalhistas Licença de Operação (LO) Manual de boas práticas Ficha 
técnica de enlatados e produtos de origem animal. Deferido 
▪ 21.381.909/0001-07 - ATACADO E VAREJO COSTA EIRELE 
EPP 22/04/2021 - 16:14:56 - NO EDITAL 11.3.4, QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA, PEDE O ATESTADO E COPIA DO CONTRATO OU 
NOTAS FICAIS PARA COMPROVAR OS PRODUTOS LICITADOS E 
A EMPRESA W M AMARAL EIRELI A MESMA NÃO APRESENTOU A 
COMPROVAÇÃO DO ATESTADO APRESENTADO. Deferido 
▪ 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE SOUSA 02/05/2021 - 
22:32:56  - Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra 
empresa vencedora A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI, a 
mesma funciona em um endereço residencial, "(END.TRAV JOSÉ PIO 
Nº 1187, BAIRRO: UMARIZAL, CIDADE: BELÉM, ESTADO: PARÁ, 
CEP: 66.050-240)" solicitamos uma diligência no endereço da 
empresa. Deferido. 

o Item 02: 
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▪ 10.999.791/0001-69 - S. COSTA DE SOUSA 03/05/2021 - 
13:17:54 Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra 
empresa vencedora A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI, a 
mesma apresentou atestado de capacidade técnica em conjunto com 
nota fiscal, porém essas informações não são suficiente para 
demonstrar a veracidade do documento, solicitamos diligencia do 
Atestado de Capacidade Tecnica, sugerimos que a empresa apresente 
o EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL junto com o comprovante do 
tributo (DAS) referente ao mesmo mês da nota fiscal emitida. Deferid 

o Item 06: 
▪ 39.326.153/0001-69 - A C SILVA COMERCIO DE GENEROS 
EIRELI 28/04/2021 - 11:22:44 Bom dia, a empresa não apresentou 
nota fiscal o qual comprava a exequibilidade do produto ofertado, a 
planilha anexada foi elaborada pela empresa licitante, sem 
comprovação fiscal. Deferido  
▪ 27.057.424/0001-49 - FORTE ALIMENTOS EIRELI 30/04/2021 
- 15:17:17 Sr. Pregoeiro vem manifestar minha intensão de recurso 
pois cotei conforme especificação do edtital. Deferido 
▪ 27.057.424/0001-49 - FORTE ALIMENTOS EIRELI 04/05/2021 
- 20:07:13 Sr. pregoeiro venho declarar minha intensão de recurso para 
empresa A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI, pois a 
mesma deixou de anexar de forma correta Adimplência, no edital vem 
explicido que a “Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria 
Municipal de Educação” a empresa anexou a Adimplência da 
Secretaria Municipal de Administração. Item 11.2.4. do Edital. Deferido. 

o Item 07: 
▪ 27.057.424/0001-49 - FORTE ALIMENTOS EIRELI 30/04/2021 

- 15:17:42 Sr. Pregoeiro vem manifestar minha intensão de 
rucurso pois cotei conforme especificação do edital. Deferido. 

o Item 08: 
▪ 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 
27/04/2021 - 09:07:01 Sr. Pregoeiro solicito prazo para apresentar 
recurso em defesa de minha inabilitação. Deferido  
▪ 24.176.120/0001-02 - DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 
30/04/2021 - 09:37:18 Prezado Pregoeiro, a Empresa Dr. Lion Loja da 
Saúde, vem inteirar, os seguintes pontos com relação a sua 
inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de cartório de Protesto 
e letras, distribuidor de títulos falência e concordata existente na sede 
do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua os documentos de 
Habilitação ECONOMICA 11.3.3 e também no OUTROS dentro do 
sistema. item 11.3.4 - A empresa Dr. Lion entende que, a 
INABILITAÇÃO referente ao subitens ( C, D e E) se torna sem validade, 
haja visto a Empresa não participou dos itens que são manipulados no 
local, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, `PAR` 1º, 
`PAR` 2º, Parágrafo Único e Art. 6º; c) As proponentes deverão 
apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos 
Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente 
registrado no Conselho de Classe do ano vigente; d) Ficha Técnica 
com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, 
Enlatados e de Origem Animal constantes no respectivo Termo de 
Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos alimentos 
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oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela 
técnica (o) responsável da fabricante do produto; e) Os proponentes 
devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do 
fabricante dos produtos de origem animal. Os produtos de competência 
do Ministério da Saúde devem estar de acordo com a Resolução nº. 23 
de 15 de março de 2000. DIANTE DE TODOS OS FATOS 
SOLICITAMOS NOSSA REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO. Deferido. 

o Item 12: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 20/04/2021 - 12:59:01 a Deferido; 

o Item 13: 
▪ 19.211.476/0001-08 - PONTO COM INFORMATICA EIRELI 
22/04/2021 - 15:34:10 Declaramos Intenção de recurso uma vez que a 
empresa arrematante E DA CRUZ SANTOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, não cumpriu com o instrumento convocatório em 
sua totalidade, deixando de apresentar: Declaração de Adimplência 
Alvará Sanitário Certidão de ações trabalhistas de jurisdição estadual 
Certidão negativa de Infrações Trabalhistas Deferido; 

o Item 14: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 28/04/2021 - 07:28:13 BOM DIA SENHOR 
PREGOEIRO A CERTIDAO DE CARTORIO ESTA NA PASTA 
HABILITACAO JURIDICA COM O NOME certidao negativa de protesto 
Deferido; 

o Item 27: 
▪ 19.211.476/0001-08 - PONTO COM INFORMATICA EIRELI 

22/04/2021 - 15:20:42 Declaramos Intenção de Recurso uma vez que 
a empresa arrematante, ATACADO E VAREJO COSTA, não cumpriu 
com o instrumento convocatório em sua totalidade, deixando de 
apresentar: Certidão de ações trabalhistas de jurisdição estadual 
Certidão Negativa de Ações trabalhistas Licença de Operação (LO) 
Manual de boas práticas Ficha técnica para produtos enlatados e de 
origem animal. Deferido; 

o Item 29: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 30/04/2021 - 10:25:17 Prezado Pregoeiro, a 
Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes pontos com 
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de 
cartório de Protesto e letras, distribuidor de títulos falência e concordata 
existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua 
os documentos DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA 
REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO. Deferido; 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 30/04/2021 - 10:25:24 Prezado Pregoeiro, a 
Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes pontos com 
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de 
cartório de Protesto e letras, distribuidor de títulos falência e concordata 
existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua 
os documentos DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA 
REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO. Deferido; 

o Item 30: 
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▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 27/04/2021 - 20:03:58 Sr. Pregoeiro solicito prazo 
para apresentar recurso em defesa de minha inabilitação. A EMPRESA 
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICO Deferido; 

o Item 31: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 30/04/2021 - 10:25:30 Prezado Pregoeiro, a 
Empresa E DA CRUZ SANTOS , vem inteirar, os seguintes pontos com 
relação a sua inabilitação: item 11.3.3.b - A certidão indicativa de 
cartório de Protesto e letras, distribuidor de títulos falência e concordata 
existente na sede do licitante, foi APRESENTADA conforme preceitua 
os documentos DIANATE DESSE FATO SOLICITAMOS NOSSA 
REINTEGRAÇÃO NO PROCESSO. Deferido; 

o Item 32: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 22/04/2021 - 21:06:31 A EMPRESA NAO 
APRESENTOU MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E A LO OU A 
LDA Deferido; 

▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 27/04/2021 - 20:05:27 Sr. Pregoeiro solicito 
prazo para apresentar recurso em defesa de minha inabilitação. 
A EMPRESA E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICO 
Close Deferido; 

o Item 35: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 22/04/2021 - 20:51:04 TERMO DE NOTIFICAÇÃO 
NÃO E A CERTIDAO DE DE ACORDO COM INTEM 11.4 DO EDITAL 
(Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus 
anexos.) Deferido; 

o Item 43: 
▪ 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 22/04/2021 - 21:13:41 Certidão de inexigibilidade 
de Licenciamento Ambiental NÃO E  A LO OU A LDA ACORDO COM 
INTEM 11.4 DO EDITAL (Não serão aceitos protocolos de entrega ou 
solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos 
no presente Edital e seus anexos.) Deferido; 

 
o Item 06: 

▪ 27.057.424/0001-49 - FORTE ALIMENTOS EIRELI 10/05/2021 
- 08:36:21 recurso assinado recurso jucunda.pdf. Indeferido 

o Item 07: 
▪ 27.057.424/0001-49 - FORTE ALIMENTOS EIRELI 10/05/2021 
- 08:55:29 recurso assinado recurso jucunda.pdf. Indeferido 

o Item 06: 
▪ 39.326.153/0001-69 - A C SILVA COMERCIO DE GENEROS 
EIRELI 13/05/2021 - 08:50 Segue contrarecurso. 
CONTRARECURSO.pdf. Deferido; 

o Item 07: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

16 

 

▪ 39.326.153/0001-69 - A C SILVA COMERCIO DE GENEROS 
EIRELI 13/05/2021 - 08:50 Segue contrarecurso. 
CONTRARECURSO.pdf. Deferido; 

o Item 06: 
▪ 14/05/2021 - 11:11:53 Ante todas as razões acima expostas, 
opino no sentido de que é absolutamente defensável e juridicamente 
adequada o posicionamento exarado pela Comissão de Licitação no 
sentido da continuidade do feito, mantendo habilitada a empresa A C 
SILVA COMERCIO DE G PARECER.JULGAMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE FORMALISMO.PROVIMENTO 
NEGADO.JACUNDÃ_.pdf; 

o Item 07: 
▪ 14/05/2021 - 11:12:22 Ante todas as razões acima expostas, 
opino no sentido de que é absolutamente defensável e juridicamente 
adequada o posicionamento exarado pela Comissão de Licitação no 
sentido da continuidade do feito, mantendo habilitada a empresa A C 
SILVA COMERCIO DE G PARECER.JULGAMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE FORMALISMO.PROVIMENTO 
NEGADO.JACUNDÃ_.pdf; 

• Recurso: 
o O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 10/05/2021 

às 09:00, com limite de contrarrazão para 13/05/2021 às 09:00; 
o 10/05/2021 - 08:36:21 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP/SS enviou recurso para o item 0006.; 
o 10/05/2021 - 08:55:29 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP/SS enviou recurso para o item 0007.  
o 13/05/2021 - 08:50:13 Sistema O fornecedor A C SILVA COMERCIO DE 

GENEROS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0006.  
o 13/05/2021 - 08:50:43 Sistema O fornecedor A C SILVA COMERCIO DE 

GENEROS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0007.  
o 14/05/2021 - 11:04:02 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi 

encaminhado para adjudicação.  

• Diligências: 
o 14/05/2021 - 16:18:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O 

prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  
o 14/05/2021 - 16:18:41 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 

edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:19:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:19:09 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:19:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:19:28 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  
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o 14/05/2021 - 16:19:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:19:45 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:20:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:20:08 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais;  

o 14/05/2021 - 16:20:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:20:28 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:20:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:20:46 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:21:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:21:01 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:21:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:21:27 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:21:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:21:41 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:21:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:21:56 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:22:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  
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o 14/05/2021 - 16:22:13 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:22:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:22:30 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:22:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:22:46 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital, as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:23:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:23:03 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:23:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:23:20 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos.  

o As empresas deverão seguir as condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 
13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:23:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:23:34 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital, as empresaz declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:23:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:23:50 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:24:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:24:22 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:24:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:24:38 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
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úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais 

o 14/05/2021 - 16:24:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:24:56 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais 

o 14/05/2021 - 16:25:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:25:31 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:25:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:25:49 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais 

o 14/05/2021 - 16:39:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:39:39 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:46:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:46:07 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:46:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:46:25 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:52:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:52:16 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:52:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:52:30 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  
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o 14/05/2021 - 16:52:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:52:47 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:53:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:53:07 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:53:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:53:25 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:53:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:53:43 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:54:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:54:18 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:54:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:54:48 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:55:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:55:05 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:55:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021. 

o 14/05/2021 - 16:55:24 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:55:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  
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o 14/05/2021 - 16:55:40 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais 

o 14/05/2021 - 16:56:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:56:12 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:56:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:56:47 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:57:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:57:01 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresax declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:57:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:57:18 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:58:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:58:37 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:58:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:58:56 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:59:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:59:15 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:59:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:59:33 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
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úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 16:59:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 16:59:51 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais  

o 14/05/2021 - 17:00:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 17:00:07 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais. 

o 14/05/2021 - 17:00:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 17:00:25 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais.  

o 14/05/2021 - 17:00:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 17:00:43 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais. 

o 14/05/2021 - 18:05:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 18:05:22 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais. 

o 14/05/2021 - 18:05:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O 
prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2021.  

o 14/05/2021 - 18:05:38 Sistema Motivo: Conforme o item 13 - Das Amostras do 
edital as empresas declaradas vencedoras deverão no prazo de 02 (dois) dias 
úteis apresentar amostras dos itens vencidos. As empresas deverão seguir as 
condições do edital subitens 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 demais. 

• Adjudicação: 
o 19/05/2021 - 16:11:30 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 

BARBOSA JUNIOR.  
o 19/05/2021 - 16:11:36 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 

BARBOSA JUNIOR.  
o 19/05/2021 - 16:11:41 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 

BARBOSA JUNIOR.  
o 19/05/2021 - 16:11:49 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 

BARBOSA JUNIOR.  
o 19/05/2021 - 16:11:56 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 

BARBOSA JUNIOR.  
o 19/05/2021 - 16:12:06 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 

BARBOSA JUNIOR.  
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o 19/05/2021 - 16:12:13 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:12:19 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:12:46 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR  

o 19/05/2021 - 16:12:52 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:12:56 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:02 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:11 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:15 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:20 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:25 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:30 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR. 

o  19/05/2021 - 16:13:35 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:47 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:13:52 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:14:02 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:14:10 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:15:52 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI foi 
rejeitado para o item 0025 pelo pregoeiro.  

o 19/05/2021 - 16:15:52 Sistema Motivo: Serão automaticamente desclassificadas 
e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as 
amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na 
ordem de classificação para apresentarem suas amostras.  

o 19/05/2021 - 16:15:52 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante A C 
SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário de R$ 3,70.  

o 19/05/2021 - 16:15:59 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:16:03 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:16:08 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR. 19/05/2021 - 16:16:12 Sistema O Item 0028 foi adjudicado 
por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:16:17 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:16:21 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  
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o 19/05/2021 - 16:18:54 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:18:58 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:04 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:10 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:22 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:28 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:40 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:44 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:52 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:19:59 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:09 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:14 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:24 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:28 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:33 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:37 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:42 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:47 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:52 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:20:57 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:21:06 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA 
BARBOSA JUNIOR.  

o 19/05/2021 - 16:22:17 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por IARA ALVES 
MEIRELES.  

o 19/05/2021 - 16:22:26 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por IARA ALVES 
MEIRELES 

 

XXIV. Termo de Adjudicação  - Valor Total: R$ 3.228.399,20, fls. 576/586; 

• Empresas Vencedoras: 
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o FORTE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 27.057.424/0001-497), Valor Total 

do Vencedor: R$ 1.995.299,29: 

▪ Razão Social: FORTE ALIMENTOS EIRELI 
▪ CNPJ 27.057.424/0001-49 
▪ Data da abertura: 08/02/2017 
▪ Porte: EPP 
▪ Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de 

Natureza Empresárial 
▪ Endereço: TV JOSE PIO, 1187 (RUA CURUCA E 14 MARC), UMARIZAL,  
BELÉM/PA 
▪ Atividade Principal: 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos 

alimentícios em geral 
▪ Atividade Secundária: 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, 

verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados ... 

▪ Titular: João Batista da Silva Araújo 

▪ Itens: 08 a 17, 19 a 21, 27 a 33, 35 e 36, 38 a 41, 43, 46 a 48; 

 

o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 

39.326.153/0001-698) – Total do Vencedor: R$ 1.233.099,91: 

▪ Razão Social: A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI 
▪ CNPJ39.326.153/0001-69 
▪ Data da abertura: 06/10/2020 
▪ Porte: EPP 
▪ Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (de Natureza Empresárial 
▪ Endereço: PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 351, 
CASTANHEIRA,  BELÉM/PA 
▪ Atividade Principal: 46.39-7-01 - Comércio atacadista de 
produtos alimentícios em geral 
▪ Atividade Secundária: 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite 
e laticínios; 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, 
raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos ... 
▪ Titular: Alfredo Cristiano da Silva 

▪ Itens: 01 a 07, 18, 22 a 26, 34, 37, 42, 44 e 45, 49 a 51 

 

 

7 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 06/06/2021, 
12:22:14; 
8 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 06/06/2021, 
12:37:54; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2006/06/2021
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2006/06/2021
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XXV. Ofício nº 439/2021-GSE/SEMED, de 19/05/2021, firmado pela 

Secretária Municipal de Educação, Iara Alves Meireles, que encaminha Parecer Técnico da 

Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Nutricionista do Departamento Escolar, 

Krysna Sollana Oliveira Florêncio, e do Membro do CAE, Wannara Ribeiro Moraes, fls. 387: 

• ... que acompanhou e avaliou o certame Pregão Eletrônico dos Gêneros 

Alimentícios da Alimentação Escolart, realizado pela Comissão Permantende de 

Licitação da Prefeitura Municipal, de Jacundá, bem como sua equipe conduziram o 

processo de forma íntegra e responsável. No ensejo,a texto, confirmo válido os 

resultados do Pregão Eletrônico nº 9/2021-015-PE. 

• Ao término da análise,  constato que as fases do processo tornram-se 

satisfatórias, que os produtos apresentados em edital e que foram entregues para 

análise todos froam ceitos com exceçõ do item 0025 que seria da epresa Forte 

Alimentos Eireli, que não foi aceito, passando assim para o segundo colocado, a 

empresa A C Silva Comércio de Gêneros Eireli. 

XXVI. Despacho de envio de autos à Assessoria Jurídica, em 19/05/2021, fls. 

588; 

XXVII. Parecer Técnico Jurídico nº 159/2021-PROJUR, firmado pelo Dr. José 

Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA nº 15.148-B), em 19/05/2021, que após sucinto 

relatório e fundamentação (art. 4º da Lei nº 10.520/2002, art. 6º e 8º do Decreto nº 

10.024/2019); avaliou as fases do procedimento, atestando a regularidade da publicidade 

(art. 20 do Decreto nº 10.024/2020); avaliou a apresentação da proposta e dos documentos 

a habilitação pelo licitante (art. 26 do Decreto nº 10.024/2019), disputa em forma de lance 

aberto (art. 30 do Decreto nº 10.024/2019); avaliou a habilitação das empresas vencedoras 

(art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993), atestando a regularidade fiscal e qualificação técnica. 

Informou que houve interposição do item do edital quanto ao prazo de entrega, sendo 

conhecido e negado improcedente. Houve Adjudicação. Avaliou o cabimento do sistema de 

registro de preço. Ao final, manifestou-se pela homologação do certame, pugnando pela 

lavratura da ata de registro de preço, bem como pela deflagração da contratação nos limites 

da necessidade do planejamento de cada secretaria, recomendando: 

a) A realização de empenho em caso de contratação iminente; 
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b) Nomeação do fiscal de contrato, quando ocorrer. 

XXVIII. Despacho de envio de autos à Controladoria, em 20/05/2021, fls. 

598; 

XXIX. Quando da análise dos autos da Chamada Pública 01/20219, 

esta Controladoria Interna solicitou informações à Secretaria Municipal de Educação, que 

também serviram para análise deste processo: 

... 
SOLICITA-SE seja enviado a esta Controladoria Interna, com urgência: 
* Informações do número de alunos matriculados na educação básica, 
discriminados por: 
 - Educação de Jovens e Adultos - EJA; 
 - Ensino Fundamental e Ensino Médio (se houver escolas municipais que ofertem 
o ensino médio, ou convênio com o Governo do Estado do Pará); 
 - Pré-Escola; 
 - Escolas de áreas indígenas e remanescentes de quilombolas (se houver); 
 - Creches e escolas de tempo integral; 
 - Atendimento Educacional Especializado - AEE, no contraturno (se houver); 
 - Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (se houver 
escolas municipais que ofertem o ensino médio, ou convênio com o Governo do 
Estado do Pará); 
* Cópia de Convênio com o Governo do Estado, se houver; 
* Informações quando à gestão e execução do PNAE se: a) centralizada; b) 
descentralizada ou escolarizada; c) semidescentralizada ou parcialmente 
escolarizada; 
* Cópia do Cardápio Semanal ou Mensal, firmado pela Nutricionista, responsável 
técnica do programa, com oferta diferenciada de alimentação escolar por período 
de atendimento, parcial ou integral, bem como para as creches, na forma prevista 
pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, que revogou as Resoluções CN/FNDE nº 
26/2013, 04/2015, 01/2017, 18/2018; 
* Cópia da Ata e da Resolução do CAE que aprovou o cardápio de alimentação 
escolar; 
* Cópia do levantamento dos gêneros alimentícios já adquiridos e receber e os 
respectivos prazos de validade; 
* Cópia do levantamento  instituições filantrópicas e entidades comunitária 
conveniadas com o Poder Público de Educação Infantil e Educação Especial, cujas 
famílias serão beneficiadas com a entrega dos produtos alimentícios; 
* Cópia do Levantamento de famílias com filhos matriculados nas escolas, para 
apuração do quantitativo de alunos e definição de critérios para o atendimento 
prioritário na distribuição da alimentação; 
* Informações quanto aos itens que comporão o Kit de Alimentação Escolar, e as 
formas de distribuição de alimentos, com cópia do ato normativo, considerando 
ainda a duração da medida; 
* Informações quanto aos cuidados adotados com as restrições alimentares, para 

 

9 Parecer nº 027/2021-CONTRIN. 
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evitar os risco de fornecer alimentos para estudantes que podem prejudicar sua 
saúde; 
* Cópia do Cronograma/plano de ação, como local, calendário, horários, logística e 
profissionais disponíveis para entrega dos gêneros alimentícios, que melhor 
atendam à realidade do Município, observando as normas e procedimentos de 
segurança em relação à COVID-19; 
* Informações quanto à comunicação das famílias que serão beneficiadas, 
especificando o cronograma e os cuidados para recebimento dos itens, para evitar, 
inclusive, aglomerações; 
* Informações quanto à participação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 
durante todo o processo, pois é responsável pelo acompanhamento da execução 
da PNAE, inclusive com o registro de atas e de pareceres sobre todas as estratégias 
estabelecidas para distribuição da merenda escolar adquirida com recursos 
federais; 
* Informações quanto à organização da documentação e registros de todas as 
etapas e estratégias definidas no Município para a distribuição dos gêneros 
alimentícios adquiridos com recursos federais recebidos à conta do PNAE, 
enquanto durar o período de suspensão das aulas, em razão da prestação de contas 
a ser realizada; 
* Levantamento de Saldo financeiro da conta do PNAE, acompanhamento do 
montante de recursos futuros, para reprogramação da aquisição gradual de novos 
enquanto durar a suspensão da aulas e reorganização do atendimento futuro; 
Solicita-se que sejam respondidos todos os tópicos, e, mesmo que seja - NÃO HÁ 
INFORMAÇÕES, o que pode ser convertido em recomendações no parecer. 
As respostas e documentos podem ser enviados por e-mail, para dar agilidade ao 
processo. 
A continuidade da análise despende das informações ora solicitas. 
... 

 
 

XXX. A Secretaria Municipal de Educação respondeu: 
... 

Segue em anexo as informações solicitadas aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural. 

Não há Convênio, encaminhamos o Termo de Anuência; 

Não há Resolução do CAE; 

Não há instituições filantrópicas e entidades comunitária registradas. 

Não há informação - Cópia do Levantamento de famílias com filhos matriculados 

nas escolas, para apuração do quantitativo de alunos e definição de critérios para o 

atendimento prioritário na distribuição da alimentação; 

... 

 

XXXI. À resposta foram anexados os seguintes arquivos: 
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• Ata de Reunião do Conselho da Alimentação, de 03/02/2021 (em anexo): 

o “... O cardápio foi aprovado com algumas alterações (iogurte natural 

para os menores de três anos, e os biscoitos foram retirados total das 

creches. Não tendo mais nada a declarar...” 

• Cardápios (em anexo): 

o Cardápio Mensal – Cidade 2021; 
o Cardápio Mensal  - Campo 2021; 
o Cardápio Mensal – Adaptação para Criança com Diabetes (2021); 
o Cardápio Creche – Integral 10h – 2021; 
o Cardápio – Pré-Escola – 2021; 
o Cardápio Creche – Parcial – 2021; 
o Cardápio Mensal – Adaptação para Criança com Intolerância à 
Lactose (2021) 

• Execução do PNAE, informação transcrita: 

o “Quanto à gestão e execução do PNAE, os recursos da alimentação 
escolar são geridos de forma centralizada. Nessa forma de gestão, o setor de 
alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação gerencia o recurso, 
através de compra de gêneros alimentícios, planejamento orçamentário, 
elaboração de cardápios, supervisão e avaliação da alimentação escolar, 
armazenamento dos produtos e distribuição dos alimentos. Esta é a forma de 
gestão mais adotada pelos Estados e Município brasileiros. Suas principais 
vantagens são: a escola não se responsabiliza pela compra dos alimentos, 
não há necessidade de um estoque grande nas unidades escolares, o 
minimiza os desperdícios”; 
o No que tange aos itens que comporão o Kit de Alimentação Escolar, 

a SEMED informou: 

▪ Achocolatado em Pó 400g; 
▪ Açúcar Cristal 1 kg; 
▪ Arroz 1kg; 
▪ Biscoito Cream Cracker ou Biscoito Maria 400g; 
▪ Farinha de Mandioca 1 kg; 
▪ Farinha de Tapioca 200g; 
▪ Feijão Catador 1kg; 
▪ Leite em Pó 1 kg; 
▪ Macarrão Espaguete 500g; 
▪ Milharina 500g; 
▪ Óleo de Soja 900 ml; 
▪ Sal Refinado 1 kg; 

o Também, prestou informações quanto à forma de distribuição dos 

kits: 

▪ Os kits serão produzidos no Departamento de Alimentação da 
Secretaria Municipal de Educação, com participação do Conselho de 
Alimentação Escolar CAE e encaminhados às escolas diariamente. 
Serão distribuídos primeiramente nas escolas dos bairros mais 
carentes do município.  
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▪ Os diretores das escolas irão organizar as entregas dos kits por 
turmas, assim que uma turma for concluída se iniciará a próxima, para 
assim evitar aglomeração, e será obrigatório o uso de máscara dentro 
das escolas para o recebimento dos kits.  
▪ Os diretores das escolas informarão aos pais sobre as datas de 
distribuição de cada turma.  
▪ Será elaborada uma lista contendo os nomes dos alunos e na 
frente terá espaço destinado para assinatura dos pais ou responsáveis 
que fizerem a retirada do kit de alimentação para termos controle da 
quantidade de kits que foram distribuídos. 
▪ Ainda não há data definida para a entrega dos kits, pois 
dependemos do recebimento de todos os produtos. Assim que 
recebermos toda a mercadoria iniciaremos imediatamente a produção 
dos kits. 

• Documento_2021-05-28_112854 (em anexo): 

o Educação Básica: 

▪ Creche Integral =  252 alunos; 

▪ Creche Parcial =  584 alunos; 

▪ Pré-Escola =   1.077 alunos; 

▪ Fundamental =   6.673 alunos; 

▪  EJA =   614 alunos; 

 

o Observações: 

▪ Atendimento Educacional Especializado – AEE=  196 alunos; 

▪ Escola de Áreas Indígena = 16 alunos; 

▪ Ensino Médio = 1.844 alunos 

• Termo de Anuência (em anexo): 

o Em documento firmado em 27/01/2021, o Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 7º da Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009, anuiu à delegação conferida pela Secretaria 

de Educação do Estado do Pará, assumindo perante o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, no ano de 2021, o compromisso de 

atender os alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino, 

localizados na área de jurisdição do Município, no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

XXXII. Aos autos físicos encaminhados à Controladoria Interna, não consta 

documentos de habilitação, propostas comerciais, recursos, contrarrazões de recursos, 
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Manifestação do Pregoeiro quanto aos recursos, Decisão da Autoridade Compente quanto 

aos recursos interpostos. 

 

É o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
O Processo Licitatório PE SRP nº 9/2021-015-FME, na modalidade PREGÃO¸ 

formato ELETRÔNICO, em SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tem como objeto 

futura e eventual  aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar. 

 

Note-se, na justificativa constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital), 

que se trata de aquisição gêreros alimentícios para atender o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE (Lei nº 11.947/2009). 

 

3.1 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

- Constituição da República Federativa de 1988; 

- Lei nº 4.620/1964; 

- Lei Complementar nº 101/2000; 

- Lei nº 8.666/1993; 

- Lei nº 9.394/1996 (LDB); 

- Lei nº 11.947/2009;  

- Lei nº 13.987/2020;  

- Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (revogada); 

- Resolução CD/FNDE nº 04/2015 (revogada); 

- Resolução CD/FNDE nº 01/2017 (revogada); 

- Resolução CD/FNDE nº 18/2018 (revogada); 

- Resolução CD/FNDE nº 02/2020; 

- Resolução CD/FNDE nº 06/2020 (em vigência); 

- Resolução CD/FNDE nº 20/2020; 
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3.1.1 A Nova Resolução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar: 

A Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, do Conselho Deliberativo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), com seus oito anexos, dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  Vigente desde o dia 12 de maio de 

2020, data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução fixa o prazo 

até o dia 1º de janeiro de 2021 para os entes federados se adequarem às alterações nela 

estabelecidas. 

Além de consolidar atos normativos, até então vigentes, que tratavam sobre 

o PNAE, a Resolução nº 6/2020 apresenta algumas alterações na execução do Programa 

e revoga as Resoluções CD/FNDE nº 26/2013, nº 4/2015, nº 1/2017 e nº 18/2018. 

Art. 78 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as Resoluções CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, nº 4, de 23 de abril de 

2015, nº 1, de 08 de fevereiro de 2017, e nº 18, de 26 de setembro de 2018, e outras 

disposições em contrário. 

§ 1º As entidades executoras do PNAE terão o prazo de até 01/01/2021 para se 

adequar às alterações estabelecidas nesta norma. 

§ 2º Para efeitos da análise da prestação de contas dos recursos do PNAE, o 

cumprimento obrigatório das alterações desta resolução considerará o prazo de 

adequação definido no parágrafo 1º. 

 

A área técnica da educação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

emitiu NOTA TÉCNICA Nº 35/2020 com o objetivo de informar os gestores municipais sobre 

as novas regras definidas pelo FNDE para a gestão do PNAE, considerando as orientações 

acerca dos procedimentos para adequação às alterações definidas na norma, e também 

apresentar as considerações da entidade acerca das medidas estabelecidas, a qual, pede 

vênia, para transcrição de pontos relevantes: 

 
O direito à alimentação adequada e saudável 
A alimentação é direito fundamental do ser humano e indispensável à realização 
dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar 
as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 
alimentar e nutricional da população. 
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A Resolução nº 6/2020 reafirma as diretrizes da alimentação escolar estabelecidas 
na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que estão voltadas ao emprego da 
alimentação saudável e adequada, à universalidade da educação alimentar, à 
utilização de alimentos variados, visando garantir a segurança alimentar e 
nutricional dos alunos, de forma igualitária e com respeito às diferenças biológicas 
entre idades e condições de saúde (art. 5º)10. 
 
As normas de execução do PNAE 
A Resolução nº 6/2020 altera algumas importantes ações de gestão do programa e, 
ao mesmo tempo, consolida regras estabelecidas em resoluções anteriores. 
São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes 
públicas federal, estadual, distrital e municipal, de acordo com o Censo Escolar do 
ano anterior ao do atendimento. São considerados como integrantes das redes 
públicas de ensino os alunos na educação básica, inclusive na modalidade de 
educação especial, matriculados em entidades filantrópicas e comunitárias 
conveniadas com o poder público, que passam, de acordo com a nova resolução, a 
ser vinculadas automaticamente pelo FNDE às redes municipal, estadual e distrital 
de ensino (art. 10, caput e § 3º)11. 
Não foram alteradas as regras gerais para a transferência dos recursos do PNAE, 
permanecendo sua realização em dez parcelas por ano, no período de fevereiro a 
novembro, não podendo os repasses ser inferiores a vinte dias letivos. 
Os valores per capita continuam diferenciados por cada etapa e modalidade da 
educação básica e são mantidos os valores atualmente praticados por aluno/dia da 
alimentação escolar: 

 R$ 0,32 para Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 

10 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 5º São diretrizes da Alimentação Escolar: I – o emprego da alimentação 
saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 
tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos 
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de 
saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica; II – a inclusão da educação alimentar e nutricional 
no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação 
e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e 
nutricional; III – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica; 
IV – a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e 
adequada; V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 
empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 
quilombos; VI – o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos 
alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de 
saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade 
social.  
 
11 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 10 Os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos alunos 
matriculados em entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas confessionais, na forma prevista no 
§ 1º do art. 6º desta Resolução, são transferidos para o respectivo Município, Estado e Distrito Federal, que 
deve atendê-las mediante o fornecimento de gêneros alimentícios e/ou repasse dos correspondentes 
recursos financeiros. ... § 3º As escolas de que trata o caput serão vinculadas automaticamente pelo FNDE 
às redes municipal e distrital de ensino. 
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 R$ 0,36 para o ensino fundamental e ensino médio. 
 R$ 0,53 para pré-escola. 
 R$ 0,64 para escolas de áreas indígenas e remanescentes de quilombos. 
 R$ 1,07 para creches e escolas de tempo integral. 
 R$ 0,53 para o Atendimento Educacional Especializado - AEE, no contraturno. 
 R$ 2,00 para Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral. 
Apesar do reajuste previsto na Resolução nº 1/2017, os valores per capita 
continuam defasados e a CNM entende que é inaceitável que as escolas estaduais 
de ensino médio do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral, instituído pela Lei nº 13.415/2017, recebam mais recursos para a 
alimentação escolar de seus alunos do que as demais escolas em tempo integral e 
do que a creche, único segmento da educação básica com mais matrículas em 
jornada integral do que parcial. 
 
Formas de gestão do programa 
As secretarias estaduais de educação e as prefeituras municipais, na condição de 
responsáveis pela execução do PNAE, têm autonomia para definir a forma de 
gestão do programa, no âmbito de sua respectiva jurisdição administrativa. Nesse 
sentindo, a Resolução nº 6/2020 (art. 8º)12 continua facultando diferentes formas de 
gestão do programa, podendo ser realizada de forma: a) centralizada; b) 
descentralizada ou escolarizada; e c) semidescentralizada ou parcialmente 
escolarizada, decorrente da combinação das duas modalidades anteriores. 
Destaca-se a nova ação prevista na Resolução (parágrafo único, art. 8º), a Conta 
Cartão PNAE, na operacionalização dos recursos financeiros do programa, cuja 
movimentação será realizada em conta corrente única, possibilitando às escolas a 
celebração de contratos de aquisição dos gêneros alimentícios e o respectivo 
pagamento por meio de cartão magnético – Cartão PNAE. O limite do cartão 
substituirá o repasse de recursos para a conta específica das Unidades Executoras 
(UEx). Nos casos em que o agricultor familiar, empreendedor familiar rural ou suas 
organizações não estejam aptos a receber o pagamento por meio de cartão 
magnético, serão permitidas transferências bancárias (art. 49, § § 3º, 4º e 5º)13. 

 

12 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 8 º A EEx tem autonomia para definir a sua forma de gestão do PNAE, 
no âmbito de sua respectiva jurisdição administrativa, a saber: I – gestão centralizada: a EEx adquire os 
gêneros alimentícios, que são fornecidos às unidades escolares para o preparo e distribuição da alimentação 
escolar. A entrega dos gêneros alimentícios pelos fornecedores pode ser realizada diretamente às unidades 
escolares e podem haver depósitos centrais de intermediação do abastecimento; Parágrafo único. No caso 
de a operacionalização dos recursos financeiros do Programa ser realizada por meio da Conta Cartão PNAE, 
a EEx poderá realizar o processo licitatório e a chamada pública, sendo, então, de reponsabilidade da escola 
a celebração dos contratos de aquisição dos gêneros alimentícios e o pagamento por meio do cartão 
magnético disponibilizado pela EEx à escola. II – gestão descentralizada ou escolarizada: a EEx repassa 
recursos financeiros para UEx das unidades escolares, que adquirem diretamente os gêneros alimentícios 
para o preparo e distribuição da alimentação escolar; III – gestão semidescentralizada ou parcialmente 
escolarizada: a EEx combina as formas de gestão centralizada e descentralizada/escolarizada.  
13 Resolução CD/FNDE 06/2020.. Art. 49 Na forma descentralizada ou escolarizada, cabe à Seduc e à 
Prefeitura Municipal repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado 
no art. 47, inciso II desta Resolução, às UEx das escolas de educação básica pertencente à sua rede de 
ensino, observado o disposto nesta Resolução. § 1º A transferência de recursos realizada na forma deste 
artigo deverá ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da 
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De acordo com a Resolução nº 6/2020 (art. 13)14, é facultado firmar contratos com 
pessoas jurídicas que fornecem ou prestam serviços de alimentação coletiva, 
exclusivamente para o fornecimento de refeições, desde que atendam às normas 
de orientação nutricional e alimentares definidas. A terceirização dos serviços deve 
ser avaliada se representa opção mais viável e de maior economia para a gestão 
municipal. Nesse sentido, é importante cautela na hora de firmar os contratos, para 
que fiquem especificadas todas as condições de oferta dos serviços que serão 
prestados. 
A nova Resolução (art. 47, inciso XXII, parágrafo único)15 permite ainda que os 
rendimentos advindos das aplicações do PNAE possam ser utilizados em qualquer 
etapa e modalidade de ensino. 
O processo para aquisição dos alimentos permanece a exigência de realização por 
meio de licitação pública, na modalidade de pregão, na forma eletrônica para 
aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE, ressalvadas as condições 
de dispensa de licitação já previstas nas resoluções anteriores. 
A Resolução nº 6/2020 (art. 27, caput e parágrafo único)16 possibilita utilizar 
modalidade de licitação diversa do pregão eletrônico, desde que apresentadas as 

 

efetivação do crédito realizado pelo FNDE. § 2º Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo 
deverão ser creditados pela EEx diretamente às UEx em conta específica, aberta pela EEx para tal fim. § 3º 
No caso de a EEx. receber os recursos financeiros do PNAE em conta corrente denominada Conta Cartão, a 
disponibilidade dos recursos financeiros às UEx será realizada por meio de crédito, atribuído ao Cartão 
Magnético vinculado à conta específica do PNAE da EEx. § 4º O limite do Cartão PNAE substituirá o repasse 
de recursos para a conta específica das Unidades Executoras. § 5º Nos casos em que o agricultor familiar, o 
empreendedor familiar rural ou suas organizações ainda não estiverem aptos a receber o pagamento por 
meio de cartão magnético, será permitido à EEx e/ou à UEx realizar transferência bancária, por meio da Conta 
Cartão PNAE. 
14 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 13 Com os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, a EEx pode 
firmar ontratos com pessoas jurídicas que fornecem ou prestam serviços de alimentação coletiva, 
exclusivamente para o fornecimento de refeições, respeitado o disposto no art. 47 e caput e §§1º e 2º do art. 
51, permanecendo sob a responsabilidade direta da EEx todos os demais dispositivos desta Resolução. § 1º 
A EEx deve assegurar que as empresas contratadas atendam aos requisitos definidos nos arts. 17 a 19 e 23 
e em outras orientações correlatas do FNDE, bem como as demais legislações aplicáveis. § 2º No caso 
previsto no caput, deve ser garantido à EEx, ao CAE, ao FNDE e aos órgãos de controle, em edital e em 
contrato, o acesso às instalações e à documentação necessários à verificação do cumprimento do contrato e 
das normativas relativas ao Programa. 
15 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 47 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem 
necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei 
n° 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, processando-se da seguinte forma:.. XXII 
– os rendimentos das aplicações financeiras deverão obrigatoriamente ser computados a crédito da conta 
específica e aplicados exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros alimentícios para o Programa, e 
estão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos; ... 
Parágrafo único: os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser utilizados em qualquer etapa e 
modalidade de ensino. 
 
16 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 27 A aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE, ressalvadas 
as hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 24, inciso I, desta resolução, deverá ser realizada por 
meio de licitação pública, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Parágrafo único: A EEx que se utilizar de 
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justificativas em sistema disponibilizado pelo FNDE. Além disso, acrescenta a 
utilização do painel de preços praticados no âmbito do PNAE como mais uma 
alternativa para a realização de pesquisa prévia de preços (art. 28, inciso III)17. 
A nova Resolução reafirma as situações nas quais haverá suspensão de repasses 
dos recursos do PNAE, a saber, não constituição do Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE), prestação de contas em situação de inadimplência, e não 
apresentação de representação junto ao Ministério Público em relação ao gestor 
anterior, no caso de prestação de contas não apresentada ou não aprovada, total 
ou parcialmente. Além disso, acrescenta (art. 56, inciso IV)18 a ausência do cadastro 
do Responsável Técnico pelo programa em Sistema do FNDE entre os fatores que 
causam a suspensão dos recursos do PNAE. 

 

O cardápio 
É acrescida para o cardápio nas unidades escolares a oferta diferenciada de 
alimentação escolar por período de atendimento, parcial e integral, bem como para 
as creches. Em tempo parcial, os cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, por 
semana, frutas in natura, legumes e verduras de, no mínimo, 280g/estudantes e de 
520g/estudantes/semana para escolas de tempo integral. Para as creches (art. 17, 
§ 7º)19, no planejamento devem estar previstas, adicionalmente, preparações e 
micronutrientes prioritários dispostos no Anexo IV da referida Resolução. 
Fica limitada (art. 18, § 6º)20 a determinado número de dias na semana ou no mês 
a oferta nos cardápios de doces, legumes e verduras em conserva, produtos 

 

modalidade de licitação diversa do pregão eletrônico deverá apresentar a(s) devida(s) justificativa(s) em 
sistema disponibilizado pelo FNDE. 
17 Resolução CD/FNDE. Art. 28 Nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios do PNAE, as EEx 
devem realizar pesquisa de preços prévia mediante a utilização dos seguintes parâmetros:... III – painel de 
preços praticados no âmbito do PNAE, disponível em http://www.fnde.gov.br;  
 
18 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 56 O FNDE suspenderá o repasse dos recursos do PNAE quando a 
Seduc e a Prefeitura Municipal: I – não constituírem o respectivo CAE, na forma estabelecida no art. 43, desta 
Resolução, ou quando a situação do mandato dos conselheiros estiver vencida ou suspensa nos sistemas do 
FNDE; II – tiverem com a prestação de contas do PNAE em situação de inadimplência; III – não apresentarem 
as justificativas a que se referem o art. 62 ou estas não forem aceitas pelo FNDE; IV – não tiver cadastrado o 
Responsável Técnico pelo Programa em Sistema do FNDE, conforme previsto no art. 15, desta Resolução. 
... 
 
19 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 17 Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo RT 
do PNAE, tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a 
respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se 
na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção da alimentação 
adequada e saudável. ... § 7º Para os cardápios planejados para as creches, adicionalmente, devem ser 
apresentados a consistência das preparações e os micronutrientes prioritários dispostos no Anexo IV. 
20 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 18 Os cardápios devem ser planejados para atender, em média, as 
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo IV desta Resolução, sendo de: ... § 
6º Os cardápios devem, obrigatoriamente, limitar a oferta de: I – produtos cárneos a, no máximo, duas vezes 
por mês; II – legumes e verduras em conserva a, no máximo, uma vez por mês; III – bebidas lácteas com 
aditivos ou adoçados a, no máximo, uma vez por mês em unidades escolares que ofertam alimentação escolar 
em período parcial e, no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares que ofertam  limentação escolar 
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cárneos, biscoito, bolacha, pão ou bolos, margarina e gorduras vegetais, ficando 
proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os cardápios (art. 18, 
§ 7º)21 e a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e 
adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até 
três anos de idade (art. 18, § 8º)22. 
 

A agricultura familiar 

Em observância à Lei nº 11.947/2009, a Resolução nº 6/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de que, no mínimo, 30% dos recursos do PNAE sejam utilizados na 
compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, e podendo a aquisição dos produtos ser realizada por 
meio de chamadas públicas, dispensando-se, nesse caso, o procedimento 
licitatório. 
Principais alterações apresentadas na Resolução: 

 Estabelece que o percentual de 30%, destinado à agricultura familiar, em caso de 
não execução, o valor correspondente deverá ser devolvido (art. 29)23. 

 São acrescentados os grupos de fornecedores de Região Geográfica Imediata e 

 

em período integral; IV – biscoito, bolacha, pão ou bolo a, no máximo, duas vezes por semana quando 
ofertada uma refeição, em período parcial; a, no máximo, três vezes por semana quando ofertada duas 
refeições ou mais, em período parcial; e a, no máximo, sete vezes por semana quando ofertada três refeições 
ou mais, em período integral; V – doce a, no máximo, uma vez por mês; VI – preparações regionais doces a, 
no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período parcial; 
e a, no máximo, uma vez por semana em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período 
integral; VII – margarina ou creme vegetal a, no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares que 
ofertam alimentação escolar em período parcial; e a, no máximo, uma vez por semana em unidades escolares 
que ofertam alimentação escolar em período integral. 
21 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 18. ... § 7º É proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em 
todos os cardápios. 
22 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 18. ... § 8º É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a 
adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de 
idade, conforme orientações do FNDE. 
23 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 29 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, no 
mínimo 30% (trinta por cento) deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11.947/2009. § 1º O 
percentual não executado de acordo com o previsto no caput será avaliado quando da prestação de contas e o valor 
correspondente deverá ser devolvido, conforme procedimento previsto no art. 55. § 2º O cumprimento do percentual 
previsto no caput deste artigo pode ser dispensado pelo FNDE quando presente uma das seguintes circunstâncias, desde 
que comprovada pela EEx na prestação de contas: I – a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente; 
II – a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios, desde que respeitada a sazonalidade 
dos produtos; III – as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam em desacordo com o disposto no 
art. 40 desta Resolução. § 3º O disposto neste artigo deve ser observado nas aquisições efetuadas pelas UEx das escolas 
de educação básica públicas de que trata o art. 6º da Lei nº 11.947/2009. 
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Intermediária, no processo de seleção dos projetos a serem priorizados para o 
programa (art. 35)24. 

 As EEx passam a ter a responsabilidade pelos controles do atendimento do limite 
individual de venda na comercialização com os grupos informais e agricultores 
individuais e do limite total de venda das cooperativas e associações, na 
comercialização com grupos formais (art. 39, § 2º)25. 
 
Acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do PNAE 
As regras para acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do PNAE 
não tiveram alterações significativas. O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

 

24 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 35 Para seleção, os projetos de venda (modelos no Anexo VII) habilitados devem 
ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo 
de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país. 
§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP. § 2º Entende-se por local, no caso de 
DAP Jurídica, o município onde houver a maior quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no 
extrato da DAP Jurídica. § 3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos; II – o grupo de projetos 
de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado 
e o do País; III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do 
estado e do país; IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. § 4º Em cada grupo de projetos, 
deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para seleção: I – os assentamentos de reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; a) para efeitos 
do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma 
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta 
por cento mais um) dos cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação 
na(s) DAP(s); b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações 
produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de 
associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de 
fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s). II – os 
fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o 
Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os 
Fornecedores Individuais, e estes, sobre Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica 
conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP); a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao 
disposto no § 4º inciso III deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores 
familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica; b) 
em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, pode-se optar 
pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 
IV – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores 
locais, estas devem ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e 
priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º; 
25 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar 
rural para a alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP 
Familiar/ano/entidade executora, e deve obedecer às seguintes regras: ... § 2º Cabe às EEx a responsabilidade pelo 
controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização com os grupos informais e 
agricultores individuais. A estas, também compete o controle do limite total de venda das cooperativas e associações, 
nos casos de comercialização com grupos formais. 
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permanece com sua função de órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento, e fica mantida sua composição conforme definida 
em normas anteriores. 
Sobre o CAE, as principais alterações feitas pela Resolução nº 6/2020 são as 
seguintes: 

 Vedadas as indicações do ordenador de despesas, do coordenador da 
alimentação escolar e do nutricionista responsável técnico (RT) das EEx para 
composição do CAE (art. 43, § 6º)26. 

 No caso de substituição de Conselheiro do CAE, encaminhamento ao FNDE, no 
prazo de 20 dias úteis, das cópias dos documentos relativas a essa substituição (art. 
43, § 15)27. 

 Possibilidade de destituição de membro representante do Poder Executivo por 
decisão do próprio Executivo ou por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros 
do CAE, em razão do descumprimento do Regimento Interno de cada Conselho, 
desde que aprovada em reunião convocada com esta pauta específica (art. 43, § 
16)28. 
 
Da prestação de contas e suspensão dos recursos 
Apesar de mantidas quase todas as normas afetas à prestação de contas, a 
Resolução nº 6/2020 (art. 60, § 5º)29 altera o prazo para às EEx providenciarem a 
regularização das pendências, após ciência da notificação o FNDE, que passa a ser 
de 30 dias e não mais de 45 conforme determinava a Resolução nº 26/2013, nos 
casos de não envio da prestação de contas e ausência de documentos ou parecer 
conclusivo do CAE. 
 
 
 

 

26   Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 43 A Seduc e a Prefeitura municipal devem instituir, no âmbito de sua respectiva 
jurisdição administrativa, o CAE, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, 
composto da seguinte forma: ... § 6º Ficam vedadas as indicações do Ordenador de Despesas, do Coordenador da 
Alimentação Escolar e do Nutricionista RT das EEx para compor o CAE. 
27 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 43 ... § 15. No caso de substituição de Conselheiro do CAE, na forma do § 13, devem 
ser encaminhados para o FNDE, no prazo de 20 dias úteis, as cópias legíveis dos seguintes documentos: I – a cópia do 
correspondente termo de renúncia, ou da ata da sessão plenária do CAE, ou da reunião do segmento em que se 
deliberou pela substituição do membro; II – a ata da assembleia, devidamente assinada pelos presentes, com a indicação 
do novo membro; III – formulário de Cadastro do novo membro; IV – a Portaria ou Decreto de nomeação do novo 
membro. 
28 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 43 ... § 16. O membro representante do Poder Executivo pode ser destituído nas 
seguintes situações: I – por decisão do Poder Executivo; II – por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, 
em razão do descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno de cada Conselho, desde que aprovada 
em reunião convocada para discutir esta pauta específica. 
29 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 60 O prazo para a EEx prestar contas no SiGPC Contas Online será até 15 de 
fevereiro do exercício subsequente ao do repasse, cabendo ao CAE emitir o parecer conclusivo sobre a prestação de 
contas no Sistema de Gestão de Conselhos – Sigecon Online até 31 de março. ... § 5º Na hipótese de não envio da 
prestação de contas, ausência do parecer conclusivo do CAE ou identificada a ausência de documentos exigidos, o FNDE 
notificará a EEx para, no prazo de 30 dias, contados da ciência da notificação, providenciar a regularização da prestação 
de contas ou o recolhimento dos recursos devidamente atualizados, acrescidos dos rendimentos de sua aplicação no 
mercado financeiro, sem prejuízo da suspensão dos repasses de que trata o art. 56. 
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Outras exigências definidas 
A Resolução nº 06/2020 (art. 42, caput e § §)30 estabelece novas exigências para 
as EEx, que devem implantar Manual de Boas Práticas (MBP) e Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POP) específicos para cada escola, de acordo com as 
normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e órgãos locais de 
vigilância sanitária. Torna obrigatória a realização de capacitação periódica dos 
manipuladores de alimentos, devendo os registros de capacitação e de 
monitoramento e os relatórios de inspeção sanitárias de serviços de alimentação 
escolares permanecerem à disposição do CAE e do FNDE por um prazo de cinco 
anos. 
 

3.1.2  A distribuição de gêneros alimentícios (Kits/cestas básicas) em 
razão da pandemia: 

 

A Lei nº 13.987/2020 alterou a Lei nº 11.947/2009, acrescentando o art. 21-A 

para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, durante 

o período de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de alimentos 

adquiridos ou a serem adquiridos com recursos do Programa Nacional de Almentação 

Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de 

educação básica. 

 

Considerando que o PNAE é progrma que tem como uma das diretrizes a 

universalidade, os recursos federais recebidos à conta do PNAE devem ser utilizados com 

vistas a atender a todos os estudantes matriculados na educação básica pública, não 

havendo nenhuma relação direta com o Programa Bolsa Família ou outro programa social 

local. Entretanto, pela legislação que rege o PNAE, não há impedimentos para que a gestão 

local utilize recursos próprios para fazer um recorte social. 

 

 

30 Resolução CD/FNDE 06/2020. Art. 42 Cabe às EEx ou às UEx adotar medidas de controle higiênico-sanitário que 
garantam condições físicas e processos adequados às boas práticas de manipulação e processamento de alimentos na 
aquisição, no transporte, na estocagem, no preparo/manuseio e na distribuição de alimentos aos alunos atendidos pelo 
Programa. § 1º Devem ser implantados Manual de Boas Práticas – MBP e Procedimentos Operacionais Padronizados – 
POPs específicos para cada unidade escolar, em conformidade com as normativas da ANVISA e órgãos locais de vigilância 
sanitária. § 2º Deve haver capacitação periódica dos manipuladores de alimentos com vistas à implementação das boas 
práticas e dos POPs. § 3º Registros de capacitação e de monitoramento do MBP e dos POPs e relatórios de inspeção 
sanitária de serviços de alimentação escolares devem ser arquivados permanecer à disposição do CAE e do FNDE por 
um prazo de cinco anos 
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É importante salientar que a alimentação escolar é um direito garantido pela 

Constituição Federal, como um programa suplementar à educação. Assim, o Estado tem a 

obrigação de prover, promover e garantir que os estudantes recebam alimentação durante 

o período em que estiverem na escola. 

 

Além disso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar consolidou-se como 

um importante Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, e neste momento 

excepcional, é importante assegurar a promoção da segurança alimentar e nutricional, por 

meio da distribuição dos gêneros alimentícios. 

 

Note-se que a Resolução CD/FNDE nº 2/2020 confere autonomia à 

nutricionista, responsável técnico pelo PNAE, na elaboração do Kit, entendendo que o 

profissional conhece os estudantes e a realidade do território. Dessta forma, o nutricionista, 

com competência privativa para eleboração do cardápio, é o técnico mais qualificado para 

definir os gêneros alimentícios que comporão o Kit a ser distribuído, levando-se em 

consideração a faixa etária dos estudantes, o período de permanência na escola, a 

segurança alimentar e nutricional. 

 

Logo, a Resolução CD/FNDE nº 2/2020 outorga a autonomia às Entidades 

Executoras – EEx para distribuir os gêneros alimentícios, cabendo à gestão local a melhor 

forma de o fazer. 

 

Vistas as alterações trazidas pela Resolução CD/FNDE 06/2020, alterada pela 

Resolução nº 20/2020, bem como as orientações para distribuição dos Kits Resolução 

CD/FNDE nº 02/2020, passa-se à análide do caso em tela. 

 

 

3.2 DA LEGITIMIDADE PARA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: 
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• ÓRGÃO GERENCIADOR 

o  Edital - 2.1. Este Registro de Preços será gerenciado pelo Fundo 

Municipal de Educação de Jacundá – PA.  

o Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação. 

 

Como visto no relatório, às fls. 02/65, encontra-se Documento de 

Formalização da Demanda (Ofício nº 140-A/2021-GSE/SEMED, de 24/02/2021), foi 

firmado pela Secretária Municipal de Educacação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 

004/2021-GP), solicitando abertura de processo licitatório para aquisição de alimentos da 

agricultura familiar para a Merenda Escolar, no ano de 2021.  

 

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: 
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; 
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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. 

 

Não fica evidenciado nos autos que é o responsável pela pesquisa de preços, 

para elaboração dos valores referenciais, constantes dos termos de referência, o que deve 

ser regulamentado, definindo as atribuições. 

 

Outra forma prudente de minimizar o risco de erros administrativos é segregar 

as funções. 

 

Em artigo publicado na Revista do TCU 128, Magno Antônio da Silva31, 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 contabilidade32 . 

 

31 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. 
32 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 
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O mesmo autor sinaliza que o princípio da segregação de funções deve 

perpassar por todo o rito de execução das despesas públicas33. 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 
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 

 

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” 
33 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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competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da 
Solução de Tecnologia da Informação34. 

 

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. 

 

3.3 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 nº 082/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 05/04/2021, fls. 66/85, com fulcro no 

parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Como visto anteriormente, os documentos de formalização de demanda, fori 

firmada pela Secretária Municipal de Educação, com competências definidas na Lei 

Municipal de Organização Administrativa. Em anexo ao DOD, veio a solicitação de 

despesas com descrição de item, quantidade estimada.  

 

34 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” 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

46 

 

 

Não foi anexado estudo técnico (cardápio aprovado pelo CAE), o qual foi 

solicitado e encaminhado por e-mail, no entanto sem a devida assinatura da Nutricionista, 

responsável pelo PNAE. E, ao final, emitiu parecer técnico quanto às amostras. 

 

Com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, as minutas de edital 

e de contratado foram previamente avaliadas e aprovadas por Parecer Jurídico nº 

082/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 

05/04/2021, fls. 66/83, que, após relatório dos autos e esclarecimentos quanto à natureza 

jurídica do parecer jurídico (art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº 8.666/1993 e art. 8º, IX, 

do Decreto nº 10.024/2019). 

Em suscinta análise,avalia modalidade pregão, no formato eletrônico (art. 3º, 

I, art. 4º, III, art. 8º do Decreto nº 10.024/2019), atestando a regularidade do Termo de 

Referência, uma vez que tem indicação do objeto de forma precisa, critério de aceitação do 

objeto e prazos, a justificativa para a contratação do objeto a ser licitado.  

Após a análise minuciosa do objeto, atestou a modalidade eleita está correta, 

face à celeridade, por resguardar a ampla competitividade, isonomia e a redução de 

despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos licitatórios, tendo em vista a 

celeridade processual. Avaliou a adequação do pregão na forma eletrônica, com base no 

art. 1º, §3º, do Decreto nº 10.024/2019, art. 5º da IN 206/2019, e Acórdão 898/2020-TCU, 

defendendo a utilização de pregão na forma eletrônica mesmo que não se trata de 

transferência voluntária da União, em razão do momento pandêmico e para garantir ampla 

competitividade.  

Em seguida, passou à análise dos requisitos do edital, à luz da Lei nº 

10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, 

alterada pela Lei nº 147/2014. Asseverou sobre os requisitos do conteúdo do edital 
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previstos no art. 40 da Lei nº 8.666/1993 e ponto a ponto, avaliou a minuta do edital, 

incluindo o disposto no art. 9º do Decreto nº 7.892/2013.  

Avaliou a aplicação do sistema de registro de preços, pela necessidade de 

contratações frequentes, previsão de entregas parceladas, e não sendo possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, encontrando respaldo no 

art. 3º, I a IV, do Decreto 7.892/2013.  

Após, discorrer sobre as situações de atuação de assessoria jurídica em 

outros momentos processuais, manifesta-se pela aprovação da minuta do edital, após as 

retificações apontadas, bem como da Ata de Registro de Preço com as normas pertinentes, 

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 

após providências recomendadas: a) Numere devidamente as folhas do processo; b) 

Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade; c) 

Publicação do aviso do edital na forma do art. 20 do Decreto nº 10.024/2019; d) Remessa 

de autos ao órgão consultivo para análise de minuta do termo de contrato, quando houver 

pretensão de contratar. 

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

jurídicos sendo obrigatória a motivação, que deve ser inserida nos autos35. 

 

A “transparência” que a sociedade reclama do processo decisório 

administrativo36 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, mediante pesquisas 

de mercado (uma empresa local e duas empresas sediadas em Belém) e banco de preços. 

Vereifica-se que a empresa local possui atividade principal compatível com o objeto, e  as 

empresas sediadas em Belém/PA, possuem em seu Cadastro Nacional de Pessoal 

Jurídica, atividade secundária compatível com o objeto do presente certame, conforme 

demonstrado no relatório.  Não foi dectectado, até o presente momento, vínculo entre as 

empresas, com a análise do quadro social constante do referido cadastro nacional. 

 

Não há informação da dotação orçamentária, não sendo possível a análise da 

adequação orçamentária e compatibilidade com o planejamento orçamentário municipal. 

 

Também, não há nos autos informações quando à natureza das receitas que 

custearão as despesas decorrentes dos contratos administrativos que se originarem deste  

certamente, o que se faz necessário para conclusão da análise desta Controladoria Interna. 

 

35 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. 
36 A propósito, consulte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
ano 1991, p. 93. 
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Há uma Declaração de Dotação Orçamentária e de Disponibilidade 

Financeira, firmada pela Secretária Municipal de Educação (fls. 45), exigida pelo art. 16, II, 

da Lei Complementar nº 101/2000. No entanto, a mera declaração formal não atende ao 

princípio da responsabilidade fiscal e de prestação de contas (accountability). 

 

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

019/2021-GP), fls. 64/65. 

 

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, houve 

participação de inúmeras empresas neste pregão, na modalidade eletrônica, havendo 

disputa de lances, negociações, e várias empresas arremataram itens, mas somente duas 

empresas foram habilitadas e declaradas vencedoras. 

 

Quanto à habilitação, não constam documentos nestes autos físicos em 

análise, apesar de ter sido sinalizado no parecer jurídico conclusivo avaliou a habilitação 

das empresas vencedoras (art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993), atestando a regularidade 

fiscal e qualificação técnica. 
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Neste ponto, cumpre reiterar posicionamento desta Controladoria Interna já 

exarado em outros pareceres, que o edital exigiu documentos de habilitação que excedem 

o rol dos arts. 27 a 29, a exemplo da exigência de alvará municipal, certidão trabalhista de 

jurisdição estadual, certidão de inteiro teorcertidão simplificada além de outros, que 

causaram a inabilitação de várias empresas, relacionadas no relatório.  

 

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 
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. 

 

Apesar de não constar nos autos físicos, a signatária verificou nos arquivos 

anexados no Portal de Compras Públicas que a empresa FORTE ALIMENTOS EIRELI 

(CNPJ 27.057.424/0001-49), com sede em Belém/PA, apresentou os seguintes arquivos: 

• Habilitação Jurídica (Arquivo em PDF, contendo  83 páginas): Consta a 
proposta; declaração de adimplência;ato constitutivo e alterações registados na 
JUCEPA; cpf, cnh e rg do titular;  Certidão negativa do Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 
emitida pelo CNJ, da pessoa física; Certidão Negativa e Licitantes Inidôneos/TCU 
da pessoa física; Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas 
Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência, da pessoa física; Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica/TCU; Atestado de Capacidade técnica emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação de Abaetetuba/PA, referente à fornecimento de 
gêneros alimentícios para merenda escolar (PE 9/2020-SRP, Termo de Contrato 
2020/022-CPL), ao qual anexa notas fiscais; Atestado de Capacidade Técnica 

http://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=58121377
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emitia pela Secretria Municipal de Educação de Ananindeua/PA, referente à 
fornecimento de gêneros alimentícios, ao qual anexa notas fiscais; 

• Habilitação Fiscal (arquivo em PDF, contendo 66 páginas), contendo 
certidão de regularidade estadual (emitia em às: 19:18:17 do dia 01/03/2021, válida 
até: 28/08/2021); Certidão Judicial Cível Negativa, emitida 25/01/2021 11:44:06, 
válida até 25/04/2021 00:00:00). Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (emitida às 11:37:34 do dia 02/02/2021, 
válida até 01/08/2021); Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
(Validade:06/04/2021 a 05/05/2021); Certidão Conjunta Negativa (emitida pela 
Secretaria de Fazenda do Município de Belém/PA, às 11:47 horas, do dia 
17/11/2020, validade: 180 dias); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(expedição: 01/03/2021, às 19:27:16, validade: 27/08/2021); Certidão Negativa de 
Distribuição (Especial - Ações Cíveis e Criminais) 1ª e 2ª Instâncias (emitida pelo 
TJDFT em 07/04/2021, válida por 30 dias, da pessoa jurídica e física); Certidão de 
Ação Trabalhista em Tramitação  (emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região, 12/04/2021 - 13:06:4, em nome da pessoa física e jurídica); Certidão 
Negativa de Débitos (emitida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em 
12/04/2021, em nome da pessoa física e jurídica); Certidão Eletrônica de Ações 
Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho de 3ª Região, em 
12/04/2021, válida até 12/05/2021, em nome da pessoa física e jurídica); Certidão 
Eletrônica De Ações Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, em 12/04/2020, em nome da pesso física e jurídica); Certificado de Registro 
Cadastral – CRC (emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF; - Consulta Púublica em 12/04/2021 - SINTEGRA/ICMS; 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CISC (Emitido pela Secretaria 
Municipal de Finanças de Belém/PA); Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ; 
Ficha de Inscrição Cadastral – FIC da Secretaria do Estado de Fazenda/PA; 
Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA;   

• Qualificação Econômica (Arquivo em PDF, contendo 122 páginas): Balanço 
Patrimonial e Demosntrações Contábeis, referente ao Exercício de 2019 registrado 
em 14/05/2020 na JUCEPA, assiando pelo Titular da Empresa e pelo Contador, 
contendo termo de abertura e de encerramento, do quadro de índices observa-se 
que o ativo total (2019): R$766.281,47; e Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo de R$68.520,16, gerando Índice de Solvência Geral de 11,18; Quanto ao 
Índice de Liquidez Geral, foi apurado com ativo circulante + realizável a longo prazo 
(R$766.281,47) dividido por Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
(R$68.520,16), resultando ILG de 11,18; e com relação do Índice de Liquedez 
Corrente, dividindo-se o ativo circulante (R$766.281,47) pelo passivo circulante 
(R$68.520,19), obte-ve ILC = 11,18, o que, a princípio, atende as exigência do 
edital; Carteira e Certificado de Registro Profissional (CRC), Declaração de 
Responsabilidade pelas informações prestadas no Balanço patrimonial firmada pelo 
Contator; Certidão de Distribuição Gratuita, expedida pela Corregedoria de Justiça 
da Região Metropolitana de Belém e Certidões Negativas de Protestos; Certidão de 
Interiro Teor Diginal contento os documentos arquivados na JUCEPA (66 páginas). 
Certidão Simplificada Digital (emitida em 28/03/2021); Certificado de Assistência 
Técnica emitido pela Empresa NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA-EPP 
(controle de pragas); Licença de Operação, expedida pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA (LO nº 1069/20217 da empresa 
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA-EPP, válida até 07/08/2022; Licença 
de Funcionamento expedido pelo Departamento de Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública para a empresa NOPRAGAS CONTROLE 
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AMBIENTAL LTDA-EPP, em 06/04/2021; Alvará de Licença/2021, expedido pela 
Secretaria de Finanças de Belém/PA para a Empresa Forte Alimentos Eireli; 
Certificado de Licenciamento nº 125365, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará para a empresa Forte Alimentos Eireli (válido até 03/06/2021); Licença de 
Operação nº 220/2019  em 31/07/2019 pela Secretaria Municipald e Meio Ambiente 
de Belém/PA para a emrpesa Forte Alimentos Eireli (válida até 31/07/2023); 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Caminhão/C Fechada, placa 
NSI4086), em nome da Forte Alimentos Eireli; Declaração expedida pelo Diretor de 
Departaento de Vigilância Sanitária – DEVISA/SESMA, de que a empresa Forte 
Alimentos Eireli possui na sua estrutura física áreas de estocagem e/ou 
armazenamento e equipamento de transporte de produtos alimentícios, em veículos 
térmicos (caminhão frigorífico placa NSI4086), Laudo de Vistoria Técnica expedida 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA (Inspeção Sanitária); Licença de 
Funcionamento expedida pelo Departamento de Vigilência Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde nº 0022/21 (válida até 31/03/2022); 

• Qualificação Técnica (arquivo em PDF, contendo 53 páginas): Atestado de 
Capacidade Técnica, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto do Município de Abaetetuba/PA, referente gêneros alimentícios (merenda 
escolar), referente ao Termo de Contrato 2020/022-CPL (PE 9/2020-SRP), anexa 
notas fiscais; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Desporto do Município de Ananindeua/PA, referente 
gêneros alimentícios, anexa notas fiscais; Certidão de Regularidade Profissional de 
Nutricionista (CRN-7 nº 6385 – Sérgio Eduardo Moura Camin), CNH Nutricionista, 
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Profissional (Nutricionista) que firma 
o Manual de Boas Práticas da Empresa Forte Alimentos Eireli; 

• Outros (documento em PDF, com 79 páginas): Fichas Técnicas com 
informações sobre a composição nutricional dos produtos; 

 

De igual forma, não consta nos autos físicos, mas a signatária verificou nos 

arquivos anexados no Portal de Compras Públicas que a empresa A C SILVA COMÉRCIO 

DE GÊNEROS EIRELI (CNPJ 39.326.153/0001-69), com sede em Belém/PA, apresentou 

os seguintes arquivos: 

• Habilitação Jurídica (Arquivo em PDF.rar, contendo documentos 
enumerados de 1 a 24): 1-Certidão Negativa CEIS (PJ), período de vigência 
06/10/2020 a 02/04/2021; 2-Certidão Negativa CEIS (PF), período de vigência de 
25/05/1985 a 02/04/2021; 3-Certidão Negativa CNEP (PJ), período de sanção de 
06/10/2020 a 02/04/2021; 4-Certidão Negativa CNEP (PF), período de sanção de 
25/05/2021 a 02/04/2021; 5-Certidão  Negativa de Improvidade Adminsitrativa (PJ), 
emitida em 02/04/2021, às 17h05; 6-Certidão Negativa de Improbidade 
Administrativa (PF), emitida em 02/04/2021, à 17h05; 7-Certidão de Adimplência 
(PJ), emitida pela Secretaria Municipal de Administração, em 08/03/2021; 8-Sistema 
de Cadastramento Uniifcado de Fornecedores - SICAF, emitido em 02/04/2021; 9 – 
Consulta do Certificado de Registro Cadastral – CRC (PJ), emitido pelo Sistema de 
Cadastramento de Forcededores – SICAF; 10 – Relatório de Ocorrência Impeditivas 
de Licitar (Nenhum Registro), emitido pelo Sistema de Cadastramento Unidicado de 
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Fornecedores – SICAF; 11– Relatório de Ocorrência (nenhum registro de ocorrência 
ativa); 12– Certifidão Negativa Consolidada/TCU (PJ), conslta realizada em 
02/04/2021, 17h06;  13 – Certidão Negativa de Lista de Inidôneos/TCU (PJ), emitida 
em 02/04/2021, 17h07; 14- Certidão Negativa de Lista de Inidôneos/TCU (PF), 
emitida em 02/04/2021, 17h08; 15- Ato Constitutivo, registrado na JUCEPA em 
06/10/2020;16- Documento de Identificação do Proprietário;  17- Comprovante de 
Situação Cadastral no CPF; 18- Alvará de Licença/2021, emitido pela Secretaria de 
Finanças de Belém/PA, em 07/04/2021; Licença de Funcionamento nº 014/21, 
expedida pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de 
Súde de Belém/PA, em 08/01/2021, válida até 31/03/2022;  20- Certificado de 
Licenciamento do Corpo de Bomberiro Militar do Pará, válido até 26/02/2022; 21 – 
Ficha de Inscrição Cadastral – FIC-SEFA/PA, em 02/04/2021; 22- Comprovante de 
Inscrição e Situação Cadastral – CISC, emitido pelo Departamento de Tributos 
Mobiliários da Secretaria Municipal de Balém/PA, em 02/04/2021; 23- Certidão e 
Inteiro Teror – JUCEPA, emitida em 08/04/2021, contendo 22 páginas de anexo; 
24- Certidão Espífica Digital JUCEPA, emitida em 06/04/2021; 

• Habilitação Fiscal  (Arquivo em PDF.rar, contendo documentos enumerados 
de 25 a 35): 25-Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ, emitido 
02/02/2021; 26- Consulta de QSA; 27- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; emitira em 02/04/021, válida até 
29/09/2021; 28- Certidão de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributária 
Estadual, emitida em 02/04/2021, válida até 29/09/2021; 29- Certidão Conjuta de 
Débitos Tributários Municipais, expedidos pela Secretaria Municipal de Finanças de 
Belém/PA, em 04/11/2020, válida por 180 dias; 30 – Ceritficado de Regularidade do 
FGTS – CRF, válida de 29/03/2021 a 27/04/2021; 21- Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, expedida em 02/04/2021, válida até 28/09/2021;31.1- Relação de 
Processos Incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em prazo de 
regularização, expedida no site cndt@tst.jus.br; 32- Certidão de Débitos 
Trabalhsitas – ME-SDH, emitida em 02/04/2021; 33- Certidão de Contratação PcD 
e Reabilitados – TEM-SDH, emitida em 02/04/2021; 34- Relão de Infrações 
Trabalhistas – ME-SDH, emitida em 02/04/021 ( O registros); 35- Certidão de Ações 
Trabalhistas CEAT Eletrônica pje 1º e 2º grau – TRT8ªRegião, emitida em 
02/04/2021;  

• Qualificação Econômica (Arquivo em PDF.rar, contendo documentos 
enumerados de 36 a 54): 36- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contáveis, 
referente ao Exercício de 2020, registrado na JUCEPA em 05/02/2021, do qual 
pode-se observar que o Índice de Liquidez Corrente – LC foi calculado ativo 
circulante (R$500.000,00) dividido pelo passivo circulante (R$500.000,00) obtendo 
como sesultado LC = 1,00; quando ao Índice de Liquidez Geral-LG, foi calculado 
Ativo Circulante + Receitas de Longo Prazo (R$500.000,00) divido por Passivo 
Circulante + Passivo Exigível de Longo Prazo (R$500.000,00) obtendo como 
resultado LG = 1,00; no que tange ao Índice de Insolvência Geral – SG foi caluculado 
Ativo (R$500.000,00) dividido pelo Passivo Circulante + Passivo Exigível de Longo 
Prazo (R$50.000,00), obtem-se resultado SG = 1,00; 37- Termo de Abertura; 38-
Termo de Encerramento; 39- Certidão Judicial Cível Negativa (Falência); 40- 
Certidão Indicativa de Cartórios de Protestos, emitida em 28/01/2021; 41- Certidão 
Negativa de Protesto I Ofício Vale Veiga, emitida em 06/04/2021; 42- Certidão 
Negativa de Protesto II Ofício Moura Palha, emitida em 06/04/2021; 43- Certidão 
Negativa de Protesto III Ofício 3 Tabelião de Protesto, emitida em 06/04/2021; 44- 
Certidão Simplificada Digital JUCEPA, emitida em 07/04/2021 – Capital Social 
R$500.000,00, Capital Integralizado R$500.000,00 – Empresa de Pequeno Porte; 

mailto:cndt@tst.jus.br
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45- Documento de Identificação Contador; 46- Comprovante de Situação Cadastral 
do Contador; 47- Certificado de Regularidade do Contador – CRC – Finalidde 
Balanços e Registros; 48- Certificado de Regularidade do Contador – CRC – 
Finalidde Editais de Licitação; 49- Certificado de Regularidade do Contador – CRC 
– Finalidade Livro Diário; 50- Certificado de Regularidade do Contador – CRC – 
Sem Finalidade; 51- Certidão Negativa de Distribuição Ações de Falência e 
Recuperações Judiciais – TJDFT, emitida em 02/04/2021, válida por 30 dias; 52- 
Certidão Negativa de Distribuição Especial – Cível e Crimnal – 1ª e 2ª Instâncias – 
TJDFT, emitida em 02/04/2021, válida por 30 dias; 53- Certidão Judicial Cível (Nada 
Consta – TRF1, emitida em 01/03/2021; 54- Certidão Judicial Criminal (Nada Consta 
– TRF1, emitida em 01/03/2021;  

• Qualificação Técnica (Arquivo em PDF.rar, contendo documentos 
enumerados de 55 a 66): 55- Atestado de Capacidade Técnica, emitido pela PRE 
Estruturas, em 01/03/2021, referente a gêneros alimentícios, período de 
fornecimento de  15/02/2021 a 25/02/2021; 56- NF007 referente Atestado (55); 57- 
Atestado de Capacidade Técica emitido pela SENA Comércio e Serviços, referente 
a gêneros alimentícios em 26/02/2021, data do Fornecimento 25/02/2021;  58-
NF008 referente Atestado (57); 58-Declaração de Dispensa de Licencimento 
Ambiental – DLA, emito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMAS/PA, em 20/02/2021; 61- Contrato de Prestaçãod e 
Serviços com Nutricionista, em 01/02/2021 62- Documento de Identificação da 
Nutricionista; 63- Ficha Técnica e Sif Leite; 64- Ficha Técnica e Sif do Peito de 
Frango; 65- Ficha Técnica e Sif da Sardinha; 66- Declaração do Pregão Eletrônico 
9/2021-015-PE;  

• Outros (Arquivo em PDF.rar): 60- Manual de Boas Práticas Distribuição; 
 

 

Nota-se que as empresas habilitadas apresentaram documentos de 

comprovam a habilitação jurídica (ato constitutivo, e respectivas alterações, devidamente 

registrado na JUCEPA) e cópia do documento de identidade do titular da empresa 

individual, estando em consonância com o art. 28, I e III, da Lei nº 8.666/1993).  

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 
consistirá em: 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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No que tange à Regularida de Fiscal, verifica-se que as empresas habilitadas, 

são sediadas em Belém/PA, apresentaram prova da inscrição no Cadastro Nacional de 

Contribuintes (Receita Federal), prova de inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes 

(SEFA/PA), prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes (Secretaria 

Municipal de Finanças de Belém/PA), prova de regularida fiscal federal, estadual e 

municipal, bem como regularidade do FGTS e negativa de débitos trabalhistas, em 

conformidade com o art. 29, incisos I a V da Lei nº 8.666/1993. 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o 
caso, consistirá em:                (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 
2011)       (Vigência) 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral 
de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943.               (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência) 

 

Com relação à qualificação técnica, as empresas habilitadas anexaram 

Atestados de Capacidade Técnica, compatíveis com o objeto da licitação (gêneros 

alimentícios); bem como informações os Nutricionistas, responsáveis pela execução do 

Manual de Boas Práticas apresentado. Além disso, apresentaram regularidade ambiental 

(seja por Licença de Operação ou po Dispensa de Licença Ambiental), bem como 

regularidade sanitária (licenciamentos expedidos pelo Departamento de Vigilância Sanitária 

da Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA). Entendendo, portanto, regular a 

qualificação técnica, em consonância com o art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
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II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:                (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994) 
§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 
no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 
convocatório.                  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 
§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando 
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. 
§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 
§ 7o (VETADO) 
§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, 
cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise 
dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do 
objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de 
serviços públicos essenciais. 
§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração.                (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Ainda com relação aos atestados de capacidade técnica, fichas técnicas e 

manuais de boas práticas, 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, que foram analisados pela Nutricionista, responsável técnica 

do PNAE, em parecer técnico de fls. 387. 

 

Quanto à análise de prova de capacidade financeira, as empresas habilitadas 

apresentaram Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis em vigência, com 

faturamento bruto compatível com o porte declarado na certidão simplicada da JUCEPA, e 

da declaração de pregão eletrônico. Quanto aos índices, a princípio atendem as exigências 

do edital, mas por se tratar  de análise técnica contábil, sugere-se seja valiado pelo 

Contador, 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, qual, a entende demonstrada a boa situação 

financeira das empresas habilitadas (art. 31 da Lei nº 8.666/1993), por se tratar de aquisição 

eventual e futura de produtos comuns (gêneros alimentícios), e pronta entrega, que a 

simples certidão negativa cível de falência, poderia ser suficiente, a exemplo do Decreto nº 

8.538/2015 (art. 3º 37), desburocratizando o processo e garantindo-se o tratamento 

diferenciado e favorecido à micro e pequenas empresas (Lei Complementar nº 123/2006).   

 

 

37 Decreto nº 8.538/2015. Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega 

ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 
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Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á 
a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física; 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 
56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 
§1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 
licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento 
anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.             (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994) 
§2º  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas 
no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado. 
§3º  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo 
anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 
§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação. 
§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.              (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 6º (Vetado).             (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

Ainda com relação à habilitação, conforme já mencionado neste relatório, o 

Edital deste PE 9/2021-015-FME, faz exigências de habilitação excessivas (além do 

previsto da Lei nº 8.666/1993, sem a devida justificativa em estudo técnico), o que pode 

gerar risco à competitividade. 
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Acórdão 444/2021 - Plenário 
 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR LICITANTE COM PEDIDO DE 
CAUTELAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS BASEADA EM CRITÉRIOS 
DE FORMALISMO EXACERBADO, COM HABILITAÇÃO DE UMA ÚNICA 
LICITANTE. PREJUÍZO REAL À COMPETITIVIDADE DA LICTAÇÃO DEVIDO À 
HABILITAÇÃO DE UMA ÚNICA PROPOSTA, IMPOSSIBILITANDO A 
COMPARAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS E A EFETIVA CONCORRÊNCIA 
ENTRE AS EMPRESAS LICITANTES. AUDIÊNCIA. CONHECIMENTO DA 
REPRESENTAÇÃO PARA NO MÉRITO CONSIDERÁ-LA PROCEDENTE. JUÍZO 
CAUTELAR PREJUDICIADO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. 
MULTA. CIÊNCIA AOS RESPONSÁVEIS E À REPRESENTANTE. 

 

No entanto, repare-se que este argumento foi utilizado nas manifestaçãoes de 

intenção de recursos, mas não houve apresentação e razões recursais. 

 

Ressalta-se que as empresas foram inabilitadas conforme previsão do edital, 

com base no princípio da vinculação ao ato convocatório, o qual, reitera-se foi aprovado por 

parecer jurídico, com fulcro no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, cabendo 

apenas a Controladoria Interna sinalizar os riscos, e sugerir cautela aos pareceristas 

jurídicos quando da análise de futuros procedimentos. 

 

Outro ponto a ser observado, refere-se à A C SILVA COMÉRCIO DE 

GÊNEROS EIRELI (CNPJ 39.326.153/0001-69), com sede em Belém/PA, apresentou 

certidão de adimplência, expedida pela Secretaria Municipal de Administração Pública, 

enquanto o Edital pedia que fosse expedida pela Secretaria Municipal de Educação 

(11.2.4.), como condição de participação no certame. 

Verifica-se que, quanto a este ponto específico, que foram apresentados 

recursos (item “006” e “007”) pela empresa Forte Alimentos Eireli, e apresentadas 

contrarrazões recursais pela empresa A C Silva Comércio de Gêneros Eireli. 

O Pregoeiro, com base em parecer jurídico, mante sua decisão pela 

habilitação da empresa A C Silva Comércio de Gêneros Eireli, finalizando a sessão, 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/certid%25C3%25A3o%2520simplificada/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/certid%25C3%25A3o%2520simplificada/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520
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adjudicando todos os itens com exceção dos itens “006” e “007”, os quais foram adjudicados 

pela Secretaria Municipal de Educação, Ordenadora do Fundo Municipal de Educação. 

o Item 06: 
▪ 14/05/2021 - 11:11:53 Ante todas as razões acima expostas, 
opino no sentido de que é absolutamente defensável e juridicamente 
adequada o posicionamento exarado pela Comissão de Licitação no 
sentido da continuidade do feito, mantendo habilitada a empresa A C 
SILVA COMERCIO DE G PARECER.JULGAMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE FORMALISMO.PROVIMENTO 
NEGADO.JACUNDÃ_.pdf; 

o Item 07: 
▪ 14/05/2021 - 11:12:22 Ante todas as razões acima expostas, 
opino no sentido de que é absolutamente defensável e juridicamente 
adequada o posicionamento exarado pela Comissão de Licitação no 
sentido da continuidade do feito, mantendo habilitada a empresa A C 
SILVA COMERCIO DE G PARECER.JULGAMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE FORMALISMO.PROVIMENTO 
NEGADO.JACUNDÃ_.pdf; 
 

o 19/05/2021 - 16:22:17 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por IARA 
ALVES MEIRELES.  
 
o 19/05/2021 - 16:22:26 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por IARA 
ALVES MEIRELES 

 

No entanto, há que se salientar que compete à Autoridade Competente  

decidir quanto aos recursos, caso mantida  decisão pelo Pregoeiro (art. 13, IV, do Decreto 

nº 10.024/2019). 

No Município de Jacundá, todos os processos licitatórios são geridos pelo 

Departamento de Licitação e Contratos, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças e de 

Fazenda, sendo o Pregoeiro e Equipe de Apoio, que atuam na fase externa, nomeados pelo 

Prefeito (fls. 63/64), na qualidade de Autoridade Competente, com fulcro no art. 13, I, do 

Decreto nº 10.024/2019, não havendo nos autos nenhum ato de delegação desta 

competência. Portanto, caberá ao Prefeito decidir quanto aos recursos, o que pode cocorrer 

concomitante com a decisão quanto à homologação ou não do certame, e a adjudicação 

dos itens, objeto de recursos (art. 13, V e VI, do Decreto nº 10.024/2019) e no princípio da 

autotutela administrativa. 
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Súmula 473 – STF: 

«A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.» 

 

Cumpre asseverar, neste ponto, que os precedimentos administrativos 

tramitam junto à Secretaria Municipal de Administratação, a qual tem competência para 

emissão da certidão de adimplência. 

 

3.4   DA IMPESSOALIDADE 

 

Com a ressalva manifestada anteriormente por esta Controladoria quanto à 

documento exercebada exigida no edital, aprovado por parecer jurídico, até o presente 

momento, não se vislumbra óbices à impessoalidade. 

 

3.5 DA MORALIDADE 

 

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, apresntadas nos autos pelas empresas vencedoras, conforme exigência do 

edital: 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar 
documentos que comprove inidoneidade do participante.  
11.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União ( www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).  
11.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).  
11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 
11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas 
e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 
11.2.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 11.2.7. 
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, podendo ser consultado 
no momento do certame.  
11.2.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação.  
11.2.9. Não ocorrendo inabilitação mencionada no subitem anterior, a 
documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar será verificada. 

 

Note-se que as exigências de certidões de idoneidade são condições de 

participação no certame, e encontram respaldo nos art. 22 e 23 da Lei nº 12.846/2013. 

 

3.6   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) 38. 

 

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).    

 

Note-se que o aviso de licitação, firmado pelo Pregoeiro (fls. 135), consta que: 

o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 

de Licitação, na RUA PINTO SILVA S/Nº SALA DA CPL, a partir da publicação deste aviso, 

 

38 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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em horário de expediente (§1º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993), bem como no portal da 

transparência (sítio oficial da prefeitura)39, de  acordo com o que preleciona a Lei nº 

12.527/2011, arts. 3°, I a V40, 5º41, 7º, VI42, e 8º, §1º, IV, e §2º43; e no Mural de Licitações 

do TCM/PA: 

TCU. Acórdão nº 2622/20215 -Plenário: 

(...) 

9.2.1.8. publicar todos os documentos que integram os processos de 

aquisição (e.g., solicitação de aquisição, estudos técnicos preliminares, estimativas 

de preços, pareceres técnicos e jurídicos etc.) na internet, a menos dos 

considerados sigilosos nos termos da lei, em atenção aos arts. 3°, I a V, 5º, 7º, VI e 

8º, §1º, IV e §2º, da Lei 12.527/2011;  

(...) 

 

 

39 Licitações Archives - Prefeitura Municipal de Jacundá | Gestão 2021-2024 (jacunda.pa.gov.br – acesso em 

25/05/2021, às 21h08. 
 
40 Lei nº 12.527/2011. Art. 3º Os procedimentos previstos neta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos 
da administração pública e com as seguintes diretrizes:  I - observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento 
ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle 
social da administração pública. 
41 Lei nº 12.527/2011. Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão. 
42 Lei nº 12.527/2011. Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter: ...  VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 
públicos, licitação, contratos administrativos; e .. 
43 Lei nº 12.527/2011. Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. § 1º Na divulgação das informações a que se 
refere o caput, deverão constar, no mínimo: ... IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; ... § 2º Para 
cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores (internet). 
 

https://jacunda.pa.gov.br/categoria/licitacoes/
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Ainda, verifica-se que insersão do Edital do Pregão Eletônico no Mural de 

Licitaçãoes do TCM/PA44, de acordo com art. 6º, I, e Anexo II da Resolução nº 

11.535/2014/TCMPA, e respectivas alterações. 

 

3.7   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 que o presente processo atende 

a Secretaria Municipal de Educação, com Fundo próprio (FME), cuja gestão do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, cuja gestão se faz de forma centralizada, conforme 

informações prestadas pela SEMED, o que, por si só, gera uma economia processual. 

 

 

44 https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-
licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODA
LIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&
LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=
&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCE
MVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMV
WLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D= - acesso em 25/05/2021, às 21h51. 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
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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 (uma 

empresa local e duas empresas de Belém/PA) e pelo banco de preços, formando-se o preço 

referencial unitário e valor referencial por item. 

 

As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram 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 contratação45 . 

 

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)46. 

 

Cumpre asseverar que, em razão da modalidade escolhida (pregão 

eletrônico), do critério de julgamento (menor preços por item), outras ações mitigadores de 

risco à competitividade foram adotadas, conforme consta do item 12. do Edital e doTermo 

 

45 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 d 
e  mercado, no intuito de apoiar a análise de viabilidade da contratação, em especial com respeito à 
relação de  custo-benefício da contratação. 

46 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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de Referência (Anexo I do Edital) , que garente  tratamento diferenciado e favorecido para 

os itens, cujos valores são até R$80.000,00, são exclusivos para Microempresas e Empresa 

de Pequeno Porte, conforme preleciona o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, bem como garantida a prioridade 

na contratação das microempresas e empresas de pequeno porte locais/regionais (Decreto 

Municipal nº 29/2021, que regulamenta o art. 33 da Lei Municipal nº 2.4866/2010, em 

consonância com o §3º do art. 48, da LC 123/2006, além do empate ficto e regularidade 

fiscal tardia (art. 42 a 45 da LC 123/2006):  

12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 
e alteração dada pela Lei Complementar 147/2014 e ainda Lei Complementar 
155/2016, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
12.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
12.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.1.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  
12.3 Conforme § 3º do Art. 48 da lei complementar 123/2006 as microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas no território do município terão prioridade 
de contratação até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço valido.  
12.4 Será de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte os itens cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme a Lei 
Complementar nº 147/2014, Art. 48 Inciso I. 
12.5 Aplica-se a prioridade constante no §3º do art.48 da LC 123/2006, isto é, fica 
estabelecida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) 
do melhor preço válido. 
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Logo, são itens exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte: 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. 

 

No entanto, nota-se que o item 002a é reserva de cota tem 001; o item 004a 

é reserva de cota o item 0003; o item 0007a é reserva de cota do item 0006; o item 0015a 

é reserva de cota do item 0014, o item 0021a é reserva de cota do item 0020; o item 0023a 

é reserva de cota do item 022; o item 0027a é reserva de cota do item 006; o item 0029a é 

reserva de cota do item 0028; o item 0031a é reserva de cota do item 0030; o item 0037a 

é reserva de cota do item 0036; e o item 0050a é reserva de cota do item 0049, restando 

também evidenciado o tratamento diferenciado e favorecido à microempresas e empresas 

de pequeno porte previsto no insio III do art. 48 da Lei Complementar n 123/2006. 

 

Neste ponto, cumpre observar que, caso a mesma empresa vença a cota 

reservada e a cota principal, a contratação das cotas deve  ocorrer pelo menor preço (em 

consonância com o §3º Decreto nº 8.538/2015). Esta situação foi observada no certame, 

conforme se verifica na atal final, constando-se da seguinte forma: 

• Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, 
caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o 
menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0003 foi 
equalizada. 

  

Todas as empresas participantes declararam-se beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

Com  relação ao valor, observa-se que, face à inabilitação de muitas 

empresas, conforme já explando anteriorme, muitos itens foram adjudicados com valores 

maiores do que as propostas iniciais, mas menores que os valores referenciais, planilha 

enviado em anexo ao parecer. 
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3.8  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Não consta dos autos, declaração de disponibilidade orçamentária, que ateste 

existência de crédito orçamentário para atender as despesas com a contratação, 

informando qual dotação orçamentária a  despesa será consignada.  

Desta forma, fica impossibilitada a análise da Controladoria Interna quanto à 

sua adequação e compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual. 

Porém, não é demais ressaltar que o presente procedimento administrativo, 

na modalidade Pregão, formato Eletrônico, tem por objeto a aquisição de gênereos  

adquiridos com recursos do Program Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), havendo 

necessidade de consignação da fonte de recurso, a FONTE: 11220000, – Transferência de 

Recurso PNAE, o que deve ser observado pela Contabilidade quando de sua manifestação. 

 

Em relação à compatibilidade e adequação da despesa para atender às 

disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 16, II) foi declarada a 

disponibilidade financeira suficiente para a execução para o orçamento da LOA do ano 

2021, bem como acerca de adequação da referida despesa à Lei Orçamentária Anual, à 

Lei Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual (fls. 45), o que deve ser validada com a 

Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira. 

 

4. DA ANÁLISE DO OBJETO 

 

Cumpre elucidar que a análise neste parecer se restringiu à verificação dos 

requisitos formais para a deflagração do processo administrativo na modalidade 
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Chamamento Público, no que se refere à apreciação do valor; regularidade da habilitação  

das empresas vencedoras, propostas válidas, disponibilidade orçamentária e financeira, 

com a indicação da classificação programática e fonte de custeio para arcar com o 

dispêndio das despesas; conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; adequação da despesa com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 

 

Destaca-se que a manifestação está baseada, exclusivamente, nos 

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo ora analisado, não 

sendo possível adentrar na análise de conveniência e oportunidade do ato praticado, 

tampouco se manifestar sobre os aspectos técnico-administrativos, assim legalmente 

impostos. 

 

Não obstante isso, cumpre asseverar que o objeto do presente processo 

aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao Programa de Alimentação Escolar, 

com recursos do PNAE. 

 

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de se ater as seguintes 

recomendações antes do envio dos autos para decisão da autoridade competente para 

decisão quanto à homologação ou não do presente certame: 

4.1 Seja anexado aos autos físicos, os documentos de habilitação e a 

proposta de preços das empresas vencedoras FORTE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 

27.057.424/0001-49) e A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 

39.326.153/0001-69); 

4.2 Seja anexado aos autos físicos, os recursos interpostos, 

contrarrazões, pareceres jurídicos e respectivos julgamentos da Autoridade Competente; 
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4.3 Seja anexado aos autos o cardápio da merenda escolar, devidamente 

assinado e carimbado pela nutricionista, responsável técnica pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE; 

4.4 Seja certificado pela Nutricionista responsável que a estimativa de 

quantidades de itens guarda proporção com o Cardápio, elaborado em consonância com 

as regras da Resolução CD/FNDE nº 06/2020, proporcional ao número e faixa etária dos 

alunos e aos outros fatores previstos na referida norma, em especial à segurança alimentar 

e nutricional; 

4.5 Seja certificado pela Entidade Executuora – EEx/Departamento de 

Alimentação Escolar que os valores referenciais atendem as exigências do art. 28 da 

Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e que os valores adjudicados estão compatíveis com o 

mercado; 

4.6 Envie-se os autos ao Contador Municipal para: 

4.6.1 Análise técnica contábil, para verificar a saúde financeira das 

empresas vencedoras do certame, conforme estabelece o edital; 

4.6.2 Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira, 

firmado pelo Contador, consignando a existência de crédito orçamentário, e 

informando à qual dotação orçamentária será consignada a despesa orinda 

deste certame, bem como as fontes de recurso necessárias à 

complementação, além da FONTE: 11220000, – Transferência de Recurso 

PNAE; 

4.6.3 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), 

e a necessidade de alteração na Lei Orçamentária Anual, para inserção de 

fonte FONTE: 11220000, – Transferência de Recurso PNAE na dotação 

orçamentária à qual será consignada a despesa oriunda deste certame; 
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4.7 Após cumpridas as recomendações, rementam-se os autos ao Prefeito, 

na qualidade de Autoridade Competente para decisão quanto à homologação, bem como 

para convalidação da decisão de fls. 62. 

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

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

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

4.10 Para as futuras contratações, recomenda-se à Governança, que tome 

providências para:  

 4.9.1 Instituir uma cultura organizacional de planejamento de compras, 

criando-se um comitê estratégico de compras, e nomeando uma equipe 

técnica de planejamento, para elaboração dos Estudos Técnicos 

Preliminares e Termos de Referências;  

4.9.2 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, com efetiva 

delegação as atribuições, de forma a minimizar a possibilidade de desvios e 

fraudes;  

4.9.3 Ao Diretor do Departamento de Licitação e Contrato, ou a quem for 

atribuída a função, elabore memória de cálculo das estimativas de preços 

considerando uma cesta de preços, levando-se em consideração a pesquisa 

de mercado e os peços praticados pelas Administrações Públicas;  

4.9.4 À Procuradoria Jurídica do Município, nas análises de minutas de 

edital, verifique se há exigências exacerbadas de documentação de 

habilitação, sem justificativa em estudo técnico, que cerceiam a 

competitividade;  

4.9.5 Ao Pregoeiro, que responda aos pedidos de esclarecimentos, no prazo 

de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, podendo 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 
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dos anexos, bem como divulgue as respostas aos pedidos de 

esclarecimentos pelo sistema, vez que vincularão os participantes e a 

administração (art. 23,§§1º e 2º, do Decreto nº 10.024/2019). 

 

5.  CONCLUSÃO  

 

O papel da Controladoria Interna é gerar informações para a tomada de 

decisão da Autoridade Competente, auxiliando-a na gestão de riscos, neste caso, como 

segunda linha de defesa. Logo, a presente manifestação apresenta natureza meramente 

opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentas não se tornam vinculantes para o 

gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar posicionamento contrário ou diverso 

daquele emanado por esta Controladoria Interna. 

 

No mais, diante do que foi analisado nos autos atá a presente data, vislumbra-

se que existem exigências excessivas de habilitação previstas no edital, o qual foi aprovado 

por parecer jurídico preliminar, dando respaldo às decisões do Pregoeiro, com fulcro ao 

princípio da vinculação ao edital, o que foi ratificado pelo parecer jurídico conclusivo que 

opinou pela homologação do certame.  

 

Desta forma,  a Controladoria Interna, observadas as recomendações e 

ressalvas exaras neste parecer, entente que a habilitação das empresas empresa FORTE 

ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 27.057.424/0001-49) e A C SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS 

EIRELI (CNPJ 39.326.153/0001-69), encontra respaldo nos arts. 27 a 31 da Lei nº 

8.666/1993, conforme asseverado. E  as respectivas propostas atedem aos requisitos do 

edital. 

Quanto aos valores adjudicados e à adequação da dotação orçamentária e 

financeira, cumpra-se as recomendações.  
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É o parecer. 

 

Encaminha-se os autos à Comissão Permanente de Licitação. 

  

Jacundá/PA, 07 de junho de 202147. 

 
 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 

 

47 Justifica-se o lapso temporal entre o recebimento dos autos e emissão do presente parecer,  pela complexidade da 
análise e em razão do volume de trabalho desta Controladoria Interna, a qual conta apenas com a signatária na sua 
composição. 
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