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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 029/2021 

  
Processo Licitatório: PE SRP 9/2021-018-PMJ 
Modalidade: PREGÃO, formato ELETRÔNICO 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SUAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. 

 
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 9/2021-018-PE, na modalidade PREGÃO, formato ELETRÔNICO, em 

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

numerados e rubricados, contendo páginas de 001 a 1.083, para eventual e futura aquisição 

de equipamentos de informática e eletrônicos, para atender as demandas da Prefeitura e 

suas Secretarias Municipais, conforme especificações, constantes no Termo de Referência 

e demais Anexos. 

 

1. PRELIMINAR 

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

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

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

 

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 do 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 215/2021-GSE/SEMED, de 15/05/2021, firmado pela 

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

solicita abertura de processo licitatório (fls. 01): 

• Competência: Secretária Municipal de Educação 

• Finalidade Pública: informatizar a gestão das Escolas Públicas Municipais e 

da Secretaria Municipal de Educação; 

• Forma: Processo Licitatório: art. 15, inciso II e §§ 1º ao 6º Lei nº 8.666/1993, 

art. 11 da Lei nº 10.520/2020, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013 

• Objeto: Aquisição de equipamentos tecnológicos; 

 

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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• Motivação: Conforme o Precatório – Processo n° 1000345-
58.2020.4.01.3907, sentença Id. 269942359 da Ação de Cumprimento, faz-se 
necessária a abertura de processo licitatório para Ação 17 – Aquisição de 
equipamento tecnológico para informatizar integralmente a gestão das Escolas 
Públicas e da Secretaria Municipal de Educação.  

III. Ofício nº 138/2021-GP, de 24/02/2021, encaminhando Ofício nº 

136/2021-2021-GSM/SEMED, de 24/02/2021 que solicita abertura do Processo Licitatório 

competente para Ação 1 – garantir aquisição de “notebook” para todos os educadores que 

atuam no Campo e na Cidade na Rede Pública de Ensino, conforme quantidade abaixo: 

384 unidades de notebook HD 4GB RAM, Processador Itek Core i3, fls. 02/04; 

IV. Ofício nº 140/2021-GP, de 24/02/2021, encaminhando Ofício nº 

136/2021-2021-GSM/SEMED, de 24/02/2021 que solicita abertura do Processo Licitatório 

competente para Ação 67 – aquisição de impressoras lazer com capacidade de 20.000 

cópias mês, conforme quantidade abaixo: 50 unidades de impressoras laser com 

capacidade de 20.000 cópias/mês, fls. 02/04; 

V. Solicitação de Despesa nº 20210315019: 

• Órgão: 07 - Fundo Municipal de Educação – FME; 

• Unidade Orçamentária: 07 Fundo Municipal de Educação – FME; 

• Projeto/Atividade: 

• Classificação Econômica 

• Descrição de Itens/Quantidade/Unidade/Valor Estimado 

 

VI. Ofício nº 031/2021-SEMAPLAN, de 15/03/2021, em resposta ao Ofício 

nº 025/2021-CPL, que encaminha lista de itens a ser licitada, anexa, fls. 12/17: 

• Ofício nº 007/2021-DEP. Projetos e Convênios; 

• Solicitação de Despesa nº 20210315020 

o Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

o Unidade Orçamentária: 03 Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento; 

o Projeto/Atividade: 

o Classificação Econômica 

o Descrição de Itens/Quantidade/Unidade/Valor Estimado 

• Solicitação de Despesa nº 20210315021 

o Órgão: 09 Fundo Municipal de Saúde; 

o Unidade Orçamentária: 09 Fundo Municipal de Saúde 

o Projeto/Atividade: 

o Classificação Econômica 
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o Descrição de Itens/Quantidade/Unidade/Valor Estimado 

 

VII. Despacho, em 15/03/2021, 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. 18; 

VIII. Cotação de Preços nº 20210315004 – EMPRESA V S DA S BRITO 

EIRELI – ME (CNPJ nº 26.863.315/0001-56), fls. 19/24; 

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

o Razão Social: V S DA S BRITO EIRELI 
o CNPJ nº 26.863.315/0001-56 
o Data da abertura: 13/01/2017 
o Porte: EPP; 
o Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 
o Endereço: R Cacique, 166, Sacramenta, Belém/PA 
o Atividade Principal:  

▪ 46.39-7-01 – Comércio Atacadista de produtos alimentícios em geral 
o Atividade Secundária:  

... 
▪ 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
▪ 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática 

... 

o QSA: 

▪ Vanda Suely da Silva Brito 

IX. Cotação de Preços nº 20210315004 – empresa A S RIBEIRO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP (CNPJ nº 23.918.761/0001-22), fls. 25/30; 

• Comprovante de Inscrição e situação no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica da empresa5: 

o Razão Social: AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI 
o CNPJ 23.918.761/0001.22 
o Data da abertura: 06/01/2016 
o Porte: EPP 
o Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 
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:  

... 

 

4 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 02/06/2021, 
15:49:41 
5 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 02/06/2021, 
16:08:19 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2002/06/2021
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2002/06/2021
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▪  47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática; 
... 

o  QSA: 

▪ Alexandre Sena Ribeiro 

 

X. Cotação de Preços nº 20210315004 – empresa WA COMÉRCIO 

EQUIPAMENTOS DFE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ nº 33.744.416/0001-73), fls. 30/35; 

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

o Razão Social: WA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
o CNPJ 33.744.416/0001-73 
o Data da abertura: 27/05/2019 
o Porte: EPP 
o Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 
o Endereço: R FE EM DEUS, 17, Mangueirão, 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:  
... 
▪  47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática; 
... 

o QSA: 

▪ Creone de Araújo Chaves Goes 

XI. Mapa de Cotação de Preços – preço médio, fls. 36/44; 

XII. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fls. 45/46; 

XIII. Resumo de Cotação de Preços – valor médio, fls. 47/48 – valor total 

referencial R$3.947.198,74; 

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

Iara Alves Meireles, em 26/03/2021, fls. 49/61: 

• Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
E DEMAIS ANEXOS. 

 

6 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 02/06/2021, 
16:19:17 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2002/06/2021
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• Descrição dos Produtos (planilha com 95 itens, devidamente descritos, 

contendo quantidade, unidade, valor unitário, valor total/item) – Valor: 

R$3.946.054,64 

o 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 a Lei Complementar 

nº 123/2006, alterada pela 147/2014, art. 48, inciso I. 

• Justificativa: Necessidade informatização da gestão pública, sendo 

necessário aquisição de produtos e equipamentos de informática. Por se tratar de 

futura e eventual aquisição, justifica a utilização do sistema de registro de preços. 

• Fundamentação: Lei 10.520/20002, Decreto nº 10.024/2019, Lei 8.666/1993 

e LC 123/2006 e demais aplicáveis ao caso; 

• Responsabilidade da Contratada 

• Avaliação de Custo 

• Controle de Execução 

• Condições de Pagamento 

XV. 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 26/03/2021, firmada pela 

Secretária Municipal de Educação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 02/2021-GP), fls. 62; 

XVI. Termo de Aprovação de Termo de Referência e Autorização para 

abertura de processo de licitação, firmado pela firmada pela Secretária Municipal de 

Educação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 02/2021-GP), devendo ser convalidado pelo 

Prefeito, na qualidade de Autoridade Competente (art. 13, III, do Decreto nº 10.024/2019), 

fls. 53; 

XVII. 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. 64/65: 

• Pregoeiro: Virgílio Braga Barbosa Júnior; 

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

Lima; 

XVIII. Termo de Autuação, em 30/03/2021, firmado pelo Pregoeiro, Virgílio 

Braga Barbosa Júnior, fls. 66; 
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XIX. Despacho de encaminhamento de autos à assessoria jurídica para 

análise da minuta do instrumento convocatório e de seus anexos para abertura de processo 

licitatório na modalidade pregão que versa sobre REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SUAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONSTANTES NO 

TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, com fulcro no parágrafo único do art. 38 

da Lei nº 8.666/1993, fls. 67; 

XX. Parecer Jurídico nº 083/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor Ezequias 

Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 05/04/2021, fls. 68/85, 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 

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 
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momentos processual. 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) Estimativa de quantidade a serem adquiridas pelo órgão 

gerenciador e órgãos participantes; 

c) Realização periódica de pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade; 

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

10.024/2019; 

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

do termo de contrato, quando houver pretensão de contratar. 

XXI. Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-018, 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, 11h00, fls. 86/132; 

• Embora conste no item “2” do Edital que o Registro de Preços será 

gerenciado pelo Fundo Municipal de Educação – FME, sendo órgãos participantes 

a Prefeitura e o Fundo Municipal de Saúde – FMS, não houve cumprimento das 

recomendações “b” e “c” do parecer jurídico preliminar quanto à especificação da 

estimativa de quantidade a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos 

participantes, nem a previsão de realização periódica de mercado para a 

comprovação da vantajosidade, conforme dispõe os inciso II e XI do art. 9º de 

Decreto nº 7.892/2013. 

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

Júnior, em 07/04/2021, fls. 133; 

XXIII. Publicação do Aviso de Edital no DOE, em 07/04/2021, fls. 134; 

XXIV. Publicação do Aviso de Edital no Jornal Amazônia, em 07/04/2021, 

fls. 135; 
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XXV. Inserção de Arquivos Mural de Licitações do TCM/PA, em 

07/04/20217, fls. 136/140; 

XXVI. Ata e Propostas, firmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fls. 

141/179; 

XXVII. Ata Parcial, firmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fls. 180/360; 

XXVIII. Ata Final, firmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fls. 361/754; 

• Pedidos de Impugnação:  
o 12/04/2021 - 19:31 - Impugnação - prazo de entrega - P 9/2021-018-
PE - DIA 20/04/2021.  
o 16/04/2021 - 16:19 Indeferido Pedido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ - P 92021-018-PE.pdf Julgamento: ANÁLISE DO PEDIDO DE 
IMPUGNAÇÃO.pdf Impugnação - prazo de entrega - P 9/2021-018-PE - DIA 
20/04/2021 Conheço do pedido de Impugnação, posto que tempestivo, e, no 
mérito, por não restar violado nenhum princípio da administração, quiçá 
alguma norma jurídica, julgo IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo 
inalterados os termos do Edital. 

• Dúvidas - SEM RESPOSTAS: 

o 14/04/2021 - 11:28 Solicitação de Esclarecimentos. - Bom dia, Sr(a). 
Pregoeiro(a). Vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos referente ao 
Pregão Eletrônico n° 9/2021-018-PE, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. Item 41 - PLACA MÃE SOCKET 
LGA 1151 - Especificação : Característica: LGA 1150 para 9ª Geração de 
processadores, DDR3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica 
HDM,DM-I, configuração USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 portas sata 
6.0 GB/S, lan integrada 10/100/1000. Pergunta - No item supracitado o edital 
cita SOCKET LGA 1151 e LGA 1150 ambos sockets são para gerações 
anteriores a 9° geração conforme cita o descritivo do item, além disto, o 
socket 1150 é para placa DDR4 não para DDR3. Solicitamos que nos 
esclareçam qual SOCKET, GERAÇÃO e qual padrão de DDR o órgão 
necessita. Item 53 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - Especificação : 
24 portas 10/100/100 Mbps. Suporta autoaprendizagem de MAC address, 
Auto MD/MDX e auto negociação. Tecnologias energéticas eficientes e 
inovadoras, economizam até 25% de energia. Suporta controle de fluxo IEEE 
802 3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex. 
Arquitetura de encaminhamento sem bloqueios que encaminha e filtra os 
pacotes em plena velocidade de cabo com taxa de transferência máxima. 
Capacidade de Switch de 48 Gbps. Jumpo Frame 10k melhora o 
desempenho das grandes transferências de dados. Auto - MD/ MDX elimina 
a necessidade de cabos cruzados. Suporta autoaprendizagem de MAC 
address e seu auto-envelhecimento. Armazenamento e encaminhamento de 
sistema de comutação. Portas de auto-negociação proporcionem uma 
integração inteligente entre os hardwares de 10 Mbps, 100 Mpbs e 1000 

 

7 https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6VleOpXS450Z#licitacao – acesso em 02/06/2021, 
18h23; 
 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6VleOpXS450Z#licitacao
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Mbps. Design de mesa e montável em rack. Design de plug and Play 
simplifica a instalação. Design de plug & Play. Pergunta - No edital e termo 
de referência o SWITCH solicitado é GERENCIAVEL, porem em pesquisa 
detalhada no mercado, as especificações solicitadas são de um switch NÃO 
GERENCIAVEL, solicitamos saber se o SWITCH solicitado pelo órgão é 
GERENCIAVEL ou não? Item 65 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 3,6 GHZ 
- Especificação : SOCKET LGA 1150, CACHE 4MB. Processador core I3-
4340, da 9ª Geração, BCxBx80646134340. Pergunta: Solicitamos saber qual 
geração de processador estão solicitando, foi informado duas gerações de 
processadores, qual geração devemos considerar? Ficamos no aguardo. Att,  
o 13/04/2021 - 11:14 Solicitação de Esclarecimento. - Bom dia, Sr(a). 
Pregoeiro(a). Vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos referente 
ao Pregão Eletrônico n° 9/2021-018-PE, cujo objeto é REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.  No ITEM 84 - Nobreak Bivolt 115v, o 
edital e termo de referência só menciona apenas a voltagem do equipamento, 
solicitamos saber qual o VA do equipamento? Ficamos no aguardo. Att,  
o 12/04/2021 - 12:22 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 – 01 - 
Referente ao termo de referencia do item 01, no tamanho dos visor do 
equipamento onde é solicitado que a impressora possua o painel touch de 5", 
não entendemos a real necessidade para essa exigência se esta não altera 
a capacidade operacional do equipamento, se na atualidade todas as 
Impressoras Multifuncionais Coloridas do porte almejado possui tela 
operacional touch com as mesmas funcionalidades, como por exemplo, 
sendo de 4" ou 4,3" possuem exatamente as mesmas funções, uma vez que 
o usuário conseguirá efetuar as transação de todas as formas igualmente. De 
acordo com o nosso entendimento o poderá ser aceito tamanho da tela touch 
de 4,3" por exemplo, já que tal aceitação não afeta a produtividade do 
equipamento. Nosso entendimento está correto? 

• Itens fracassados: 26, 35, 37, 40, 43, 60, 61, 87, 93, 95 

• Itens adjudicados: 01 a 25, 27 a 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44 a 59, 62 a 86, 88 a 92, 
94, 96 a 101 

• Licitantes: 
o LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI (CNPJ 
00.382.254/0001-11); 
o M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 
28.077.266/0001-51); 
o SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP (CNPJ 30.313.649/0001-
23); 
o MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA (CNPJ 
39.619.837/0001-59); 
o FORMATTI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.629.276/0001-45); 
o AUGUSTUSINFORMATICA LTDA (CNPJ 10.433.143/0001-40); 
o L P EQUIPAMENTOS (CNPJ 07.475.009/0001-06); 
o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 
39.326.153/0001-69); 
o LIBERAL MAGAZINE LTDA (CNPJ 05.123.375/0001- 62); 
o R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 
29.563.124/0001-67); 
o UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 
LTDA (CNPJ 09.565.049/0001-66); 
o PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 
(CNPJ 08.255.726/0001-87); 
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o R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 
20.788.809/0001-37); 
o RAPHAEL SILVA ARAUJO (CNPJ 24.884.690/0001-57); 
o IMPACTO COMÉRCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
(CNPJ 08.870.944/0001-21); 
o TECHNO SOLUÇÕES EIRELI (CNPJ 27.499.665/0001-48); 
o ENOQUE INFORMATICA LTDA – ME (CNPJ 16.677.622/0001-99); 
o DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 21.982.891/0001-
07); 
o CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 
11.502.318/0001-97); 
 
  

• Propostas Validadas: 
o L P EQUIPAMENTOS (CNPJ 07.475.009/0001-06) - 60 dias; 
o AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40) - 90 dias; 
o  IMPACTO COMÉRCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI (CNPJ 08.870.944/0001-21) - 90 dias; 
o UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 
LTDA (CNPJ 09.565.049/0001-66) - 90 dias; 
o TECHNO SOLUÇÕES EIRELI (CNPJ 27.499.665/0001-48) - 90 dias;  
o ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ 16.677.622/0001-99) - 
90 dias; 
o R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 
29.563.124/0001-67) - 90 dias; 
o SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (CNPJ 30.313.649/0001-
23) - 90 dias; 
o PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 
(CNPJ 08.255.726/0001-87) - 60 dias; 
o FORMATTI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.629.276/0001-45) - 90 
dias; 
o CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 
11.502.318/0001-97) - 90 dias; 
o M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 
28.077.266/0001-51) - 90 dias; 
o RAPHAEL SILVA ARAUJO (CNPJ 24.884.690/0001-57) - 90 dias;  
o LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI (CNPJ 
00.382.254/0001-11) - 60 dias; 
o 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 
21.982.891/0001-07) - 90 dias; 
o MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA (CNPJ 
39.619.837/0001-59) - 90 dias; 
o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 
39.326.153/0001-69) - 90 dias; 
o R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 
20.788.809/0001-37) - 91 dias; 
o LIBERAL MAGAZINE LTDA (CNPJ 05.123.375/0001-62 - 90 dias; 

• Empresas que não anexaram docuemtnos de habilitação:  
o LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI (CNPJ 
00.382.254/0001-11);  
o L P EQUIPAMENTOS (CNPJ 07.475.009/0001-06);  
o IMPACTO COMÉRCIO DE PEÇAS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
(CNPJ 08.870.944/0001-21);  

• Empresas Inabilitadas: 
o SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP (CNPJ 30.313.649/0001-
23); 
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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; 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.; 05/05/2021 08:26:46 

o MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA (CNPJ 
39.619.837/0001-59); 

▪ 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; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações 
trabalhistas de jurisdição Estadual; 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.; 05/05/2021 08:46:21 

o FORMATTI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.629.276/0001-45); 
▪ A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitados no edital itens: 6.1 A licitante deverá 
encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, em arquivo único, PDF; 11.3.1 a) 
Alvará Municipal de funcionamento e Ficha de inscrição estadual e 
municipal; 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; 11.3.2 f) em conjunto com 
a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão 
de débitos trabalhistas; 28/04/2021 16:18:31 

o AUGUSTUSINFORMATICA LTDA (CNPJ 10.433.143/0001-40); 
▪ A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitados no edital itens: 11.3.2 f) em conjunto 
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir 
certidão de débitos trabalhistas (emissão negativa de infração 
trabalhista); 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. 
28/04/2021 17:38:00 

o LIBERAL MAGAZINE LTDA (CNPJ 05.123.375/0001- 62); 
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▪  A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitados 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; 28/04/2021 18:01:39 

o R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 
29.563.124/0001-67); 

▪ A empresa não apresentou documentos de habilitação conforme 
solicitado no edital. 28/04/2021 11:43:44 

o UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 
LTDA (CNPJ 09.565.049/0001-66); 

▪  A empresa foi inabilitada por não apresentar documentos de 
habilitação conforme solicitados no edital itens: 11.3.1 a) Alvará 
Municipal de funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de 
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir certidão de débitos 
trabalhistas (emissão negativa de infração trabalhista); 28/04/2021 
18:53:06 

o PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 
(CNPJ 08.255.726/0001-87); 

▪ A empresa foi inabilitada por apresentar documentos de habilitação 
do item: 11.3.2 f) em CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS de 
jurisdição Estadual de Minas Gerais sendo que a empresa tem sede 
no município de Marabá estado do Pará; 28/04/2021 16:55:31 

o R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 
20.788.809/0001-37); 

▪ 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; 11.3.2 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); 11.3.4 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.; 
05/05/2021 08:26:05 

o RAPHAEL SILVA ARAUJO (CNPJ 24.884.690/0001-57); 
▪ 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; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações 
trabalhistas de jurisdição Estadual; 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 
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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.; 05/05/2021 08:35:43 

o TECHNO SOLUÇÕES EIRELI (CNPJ 27.499.665/0001-48); 
▪ 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; 11.3.2 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); 11.3.4 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.; 05/05/2021 08:36:28 

o ENOQUE INFORMATICA LTDA – ME (CNPJ 16.677.622/0001-99); 
▪ 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; 11.3.2 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); 11.3.4 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.; 05/05/2021 08:27:15 

o DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 21.982.891/0001-
07); 

▪  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 Certidão Negativa de Falência 
ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
05/05/2021 08:56:08 

o CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ ...); 
A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de 

habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a) Apresentar 

documentação pessoal dos sócios; b) Certidão de inteiro teor contendo 
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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; 

11.3.2 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 d) Declaração de 

Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade 

Profissional, expedido pelo Conselho Regional de contabilidade e 

dentro de sua validade, 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 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.; 

• Empresas Habilitadas: 
o M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 
28.077.266/0001-51); 
o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 
39.326.153/0001-69); 

 

• Intenções de recurso: 
o Item 1: 

▪ 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA 
LTDA 20/04/2021 - 18:02:53 a empresa deixou de apresentar os 
documentos abaixo relacionados conforme exigido no edital no Art. 
6.1.1 e Art.: 11.4.8 1- HABILIDATAÇÃO 2-REGULARIDADE JURIDICA 
3-REGULARIDADE FISCAL 4-QUALIFICAÇÃO ECONOMICA 5-
QUALIFICAÇÃO TECNICA 6- DECLARAÇÕES Deferido  
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:10:26 Esse item não atende 
as especificações. Deferido 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO 
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 
14:30:07 Empresa não apresentou modelo somente marca e 
fabricante!!! Deferido  
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 05/05/2021 - 09:31:19 A empresa M. R 
Comércio Serv. e Equipe Inf. Ltda, não apresenta modelo especifico 
em nenhum dos itens do certame, conforme solicitado em Edital 
(Marca, Modelo e Fabricante), como pode verificar na proposta 
anexada no processo!! 

o Item 2: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:10:44 Esse item não atende 
as especificações. Deferido  
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▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 14:30:47 Empresa não 
apresentou modelo somente marca e fabricante. Deferido 

o Item 3: 
▪  08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:11:51 Esse item não atende 
as especificações. Deferido 
▪ 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA 
LTDA 
20/04/2021 - 19:37:39 EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA DE 
PREÇOS EM DESACORDO COM O EDITAL, FERINDO OS ART. 
ART.: 6.1.11 VALIDADE DA PROPOSTA ART.: 11.4.10 NAO 
APRESENTOU CERTIDAO DE INFRAÇÕES TRABALHISTA 
PROCESSO DIGITAL CONFORME ART. 11.3.2 F NAO 
APRESENTOU CERTIDAO DE INFRAÇÕES TRABALHISTA 
PROCESSO FISICO CONFORME ART. 11.3.2 F NAO APRESENTOU 
A CERTIDAO DE DEBITO PROCESSO DE MULTA E RECURSOS 
CONFORME ART . 11.3.2 F NAO APRESENTOU CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE DO CONTADOR CONFORME ART. 11.3.3 D NAO 
APRESENTOU LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO OU SUA DISPENSA 
CONFORME ART.11.3.4 B NAO APRESENTOU ALVARA DE 
LICENCA E FUNCIONAMENTO CONFORME ART. 11.3.1 A NAO 
APRESENTOU ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME 
ART . 11.3.1 A NAO APRESENTOU INSCRIÇÃO ESTADUAL NAO 
APRESENTOU A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CONFORME ART. 
11.3.1 B NAO APRESENTOU CERTIDAO SIMPLIFICADA 
ESPECIFICA CONFORME ART. 11.3.1 B Deferido 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 14:37:04 Empresa vencedora não 
especificou modelo somente a série e fabricante o que não define o 
modelo do processador e as configurações a serem entregues, e a 
referida série não apresenta gravador e leitor de Blu-Ray. Deferido 

o Item 4: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:12:02 Esse item não atende 
as especificações. Deferido 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 14:39:59 Empresa não 
especificou modelo somente o fabricante e série o que não caracteriza 
o processador a ser entregue e a série apresentada não tem leitor de 
Blu-Ray conforme solicitado no Edital. Deferido 

o Item 9: 
10.433.143/0001-40 - AUGUSTUS INFORMATICA LTDA 01/05/2021 - 
13:37:06 - Vista de documentos. Deferido 

o Item 12: 
▪ 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA 
LTDA - 23/04/2021 - 15:10:41 - Empresa deixou de apresentar as 
seguintes documentações: item 11.2.4 - declaração de adimplência; 
item 11.2.5 - SICAF; item 11.3.1 letra "a" e letra "b"; item 11.3.2 letra 
"f" - apresentou somente a Certidão de Débitos Trabalhistas; item 
11.3.4 letra "b" - Licença de Operação; Deferido 

o Item 33: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:14:27 Preço inexequível 
Deferido 

o Item 34: 
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▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 15:59:53 Não especificou modelo 
somente marca e fabricante o que não atende as especificações do 
edital!!! Deferido 

o Item 38: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:14:55 Preço inexequível. 
Deferido 

o Item 42: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 28/04/2021 - 15:59:33 - Não especificou 
modelo somente marca e fabricante o que não atende as 
especificações do edital!!! - Deferido 

o Item 55: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:15:47 Modelo não atende as 
especificações exigidas. Deferido 

o Item 56: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:16:13 - Preço inexequível. 
Deferido 

o Item 58: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:16:46 Produto não atende as 
especificações. Deferido 

o Item 59: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 28/04/2021 - 15:59:10 - Não especificou 
modelo somente marca e fabricante o que não atende as 
especificações do edital, existe várias modelos de GPS GARMIM!!! 
Deferido 

o Item 63: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 15:58:10 Não especificou modelo 
somente marca e fabricante o que não atende as especificações do 
edital!!! Deferido 

o Item 70: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:17:39 - Produto não é o 
solicitado no edital. Deferido 
▪ 08.255.726/0001-87 – PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 28/04/2021 - 18:28:31 - Empresa A C Silva 
apresentou modelo incompatível solicitado no Edital a Epson L1800. 
Deferido 

o Item 73: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 29/04/2021 - 09:44:14 Essa empresa Minas, 
Enoque e Techno não estava participando do certame!! Deferido 

o Item 74: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:18:50 - Não especificou o 
modelo, somente a série!!! Deferido 

o Item 75 e 76: 
▪ 21.982.891/0001-07 - 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
▪ 05/05/2021 - 09:15:17 A 4U Digital, vem, com lastro na CF 1988, L 
8666/93 e no Acórdão 339/2010 do TCU (que recomenda o aceite das 
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intenções de recurso), Apresentar intenção de recurso contra 
desclassificação visto que foram apresentadas as certidões solicitadas 
emitidas no Distrito Federal. Deferido 

o Item 77: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:19:25 - Especificação de 
marca inexistente no mercado!! Deferido 

o Item 82: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:20:01 Não especificou o 
modelo somente marca. Deferido 

o Item 87: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
▪ INFORMATICA EIRELI - 29/04/2021 - 09:42:14 – Empresa A C Silva 
não participou desse item!! Somente dos seguintes itens: 
36/62/70/84/85/86/88/96/98/99 - Deferido 

o Item 89: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:20:43 Não especificou a 
potencia do produto!! Deferido 

o Item 96: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 20/04/2021 - 18:21:31 Produto com preço que 
não atende as especificações e o preço totalmente inexequível. 
Deferido  
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 18:31:19 Empresa A C Silva não 
especificou o modelo do processador solicitado no Edital o que 
impossibilita a conferência do produto quando da sua entrega. Deferido 

o Item 97: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:21:43 - Produto com preço 
que não atende as especificações e o preço totalmente inexequível. 
Deferido 

o Item 98: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:21:53 - Produto com preço 
que não atende as especificações e o preço totalmente inexequível. 
Deferido 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 18:30:40 Empresa A C Silva não 
especificou o modelo do processador solicitado no Edital o que 
impossibilita a conferência do produto quando da sua entrega. Deferido 

o Item 99: 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 20/04/2021 - 18:22:04 - Produto com preço 
que não atende as especificações e o preço totalmente inexequível. 
Deferido 
▪ 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI - 28/04/2021 - 18:30:17 - Empresa A C Silva 
não especificou o modelo do processador solicitado no Edital o que 
impossibilita a conferência do produto quando da sua entrega. Deferido 

o Item 101: 

• 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI 28/04/2021 - 15:56:03 Empresa só especificou 
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marca, não especificou o modelo conforme solicitado no edital!! 
Deferido 
 

o 05/05/2021 - 10:18:03 Sistema 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 12/05/2021 - 14:16:07 Sistema - A sessão foi finalizada e o 
processo foi encaminhado para adjudicação. 
 
 

XXIX. Vencedores do Processo, fls. 755/761 – Valor Total Adjudicado: 

R$2.918,201,80: 

• Empresas Vencedoras: 
o A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI (CNPJ 
39.326.153/0001-69) – Valor Total Adjudicado: R$665.522,00; 
 
 
o M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 
28.077.266/0001-51) – Valor Total Adjudicado: R$2.918.201,80. 
 

XXX. Ranking do Processo, fls. 762/791; 

XXXI. Termo de Adjudicação, firmado pelo Pregoeiro, em 12/05/2021. fls. 

792/807; 

XXXII. Documentos de Habilitação da empresa M & R COM SERV E EQUIP 

DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ/MF Nº 28.077.266/0001-51), fls. 808/936; 

XXXIII. Documentos de Habilitação da empresa A SILVA COMÉRCIO DE 

GÊNEROS EIRELLI (CNPJ/MF Nº 39.326.153/0001-69), fls. 937/1072; 

XXXIV. Despacho de envio de autos á assessoria jurídica, firmado pelo 

Pregoeiro, em 12/05/2021, fls. 1073; 

XXXV. Parecer Jurídico nº 0149/2021-PROJUR, firmado pelo Dr. José 

Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA nº 15.148-A), em 14/05/2021, 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 
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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; 

b) Nomeação do fiscal de contrato, quando ocorrer. 

XXXVI. Despacho de envio de autos à Controladoria Interna, firmado pelo 

Pregoeiro Virgílio Braga Barbosa Júnior, em 17/05/2021, mas só recebido neste órgão no 

dia 20/05/2021, às 15h00. 

XXXVII. No dia 27/05/2021, às 10h42, a signatária encaminhou e-mail à 

Secretaria Municipal de Educação, Gabinete e Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, requerendo indicação de técnico de TI para relatório técnico quanto à 

descrição dos itens constantes do Termo de Referência, a fim de minimizar os riscos de o 

objeto adquirido não atender a finalidade pública: 

 
Prezados Gestores, 
 
Considerando o recebimento, em 20/05/2021, às 15h00, dos autos do Processo 
Licitatório nº 9/2021-018-PE, que tramitou na modalidade Pregão Eletrônico, com 
objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de 
informática e eletrônicos para atender as atender as demandas da prefeitura e suas 
secretarias municipais, conforme especificações constantes no termo de referência 
e demais anexos, devidamente autuado, com três volumes, com folhas numeradas 
de 001 a 1083, e rubricadas; 
 
Solicita-se, com urgência, a indicação de Técnico em TI para relatório técnico 
quanto à descrição dos itens, constantes do Termo de Referência, a fim de 
minimizar os riscos de o objeto adquirido não atender a finalidade pública. 
... 

XXXVIII. Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação informou que 

os equipamentos de informática e eletrônicos solicitados pela Secretaria Municipal de 

Educação foram analisados e descritos pelo Diretor do Departamento Tecnológico e 

Computação, Caio Richard Santos de Oliveira (Técnico em Informática), e atendem a 

demanda. 

Ilma. Sra. 
Gabriela Zibetti 
 
Conforme solicitado, encaminhamos o nome do Diretor do Departamento 
Tecnológico e Computação, o Sr. CAIO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA (Técnico 
em Informática). 
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Informamos, que os equipamentos de informática e eletrônicos solicitados pela 
Secretaria Municipal de Educação foram analisados e descritos pelo referido 
Departamento, para atender as demandas da Educação. 
 
Atenciosamente, 
 
Secretaria Municipal de Educação 

XXXIX. Os demais órgãos não responderam. 

É o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 

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

efetividade de eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos 

para atender as demandas da Prefeitura e suas Secretarias Municipais, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos. 

 

3.1 DA LEGITIMIDADE 

• ÓRGÃO GERENCIADOR 

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

Municipal de Educação de Jacundá – PA.  

 

• ÓRGÃOS PARTÍCIPES 

o Edital 2.2. Órgãos participantes: Prefeitura Municipal e Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Os Documentos de Formalização de Demanda foram firmados pela Secretária 

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

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

fls. 01/15. 

 

No entanto, não há Documento de Formalização de Demanda, firmado pela; 

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

apenas uma solicitação de despesas referente ao Fundo Municipal de Saúde (16/17). 
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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; 
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. 
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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 Silva8, 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 contabilidade9 . 

 

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

perpassar por todo o rito de execução das despesas públicas10. 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 

 

8 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. 
9 Exemplificativamente, a segregação de funções também pode ser claramente percebida na Instrução 
Normativa nº 06/07, que disciplina os procedimentos relativos ao registro das conformidades contábil e de 
registro de gestão, in verbis: “art. 8º O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de 
responsabilidade de servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade Gestora Executora, o qual 
constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 
documentos. Parágrafo único. Será admitida exceção ao registro da conformidade de que trata o caput deste 
artigo, quando a Unidade Gestora Executora se encontre, justificadamente, impossibilitada de designar 
servidores distintos para exercer tais funções, sendo que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo 
próprio Ordenador de Despesa.” Um caso peculiarmente interessante de segregação de funções que “foge” 
do escopo deste texto, todavia vale a pena ressaltar, é o referente ao Suprimento de Fundos. Segundo o 
artigo 45 do Decreto nº 93.872/86, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, 
atualiza e consolida a legislação pertinente, “§ 3º não se concederá suprimento de fundos: a) a responsável 
por dois suprimentos; b) a servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo 
quando não houver na repartição outro servidor; c) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o 
prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação”. Simetricamente, o Acórdão nº 3.412/2006-TCU-1ª 
Câmara, relata se deve abster, “1.1.2. [...]  de conceder suprimento de fundos ao próprio responsável pelo 
setor financeiro”. Na mesma linha jurisprudencial, o Acordão nº 2.373/2009-TCU-2ª Câmara salienta que se 
“1.5.1.1. evite que o responsável pela concessão do Suprimento de Fundos seja o próprio suprido” 
10 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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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 
competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da 
Solução de Tecnologia da Informação11. 

 

Deste modo, no panorama das licitações públicas e das contratações 

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

 

 9.1.7. discipline a segregação de funções nos setores que desempenham 

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

possibilidade de desvios e fraudes. 

 

3.2 DA LEGALIDADE: 

 

Como já relatado, o presente processo licitatório tramitou na modalidade 

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

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

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

 

11 A título de informação e esclarecimento, conforme disposição constante na Instrução Normativa/SLTI/MP 
nº 04/10, ipsis litteris: “art. 24. A fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e 
com a nomeação do: I - Gestor do Contrato; II - Fiscal Técnico do Contrato; III - Fiscal Requisitante do 
Contrato; e IV - Fiscal Administrativo do Contrato. § 1º As nomeações descritas neste artigo serão realizadas 
pela autoridade competente da Área Administrativa, observado o disposto nos incisos IV, V, VI e VII do art. 
2º; § 2º Os Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato serão, preferencialmente, os 
Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação; § 3º A Equipe de Planejamento da Contratação será 
automaticamente destituída quando da assinatura do contrato” 
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examinada e aprovada por Parecer Jurídico nº 083/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 05/04/2021, fls. 68/85, com fulcro no 

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

 

Como visto anteriormente, os documentos de formalização de demandas, 

foram firmadas pelas Secretárias Municipais, com competências definidas na Lei Municipal 

de Organização Administrativa. Anexo a cada DOD, vieram solicitações de despesas com 

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

tampouco justificada a ausência. 

 

Não consta nos autos análise técnica específica, no entanto, a Secretaria 

Municipal de Educação (Órgão Gerenciador) informou a esta Controladoria Interna, por 

webmail, que a descrição dos itens, constantes do Termo de Referência foram elaborados 

pelo Departamento Tecnológico e Computação.  

 

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. 

 

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

jurídicos sendo obrigatória a motivação, que deve ser inserida nos autos12. 

 

12 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. 
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A “transparência” que a sociedade reclama do processo decisório 

administrativo13 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, em três empresas sediadas em Belém, que possuiu, em seu Cadastro 

Nacional de Pessoal Jurídica, atividade secundária compatível com o objeto do presente 

certame, conforme demonstrado no relatório. 

 

Não foi realizada pesquisa de preços no mercado local tampouco junto a  

banco de preços praticados pelas administrações públicas, contrariando jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União, expondo à gestão a risco de eventuais sobrepreços. 

 

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. 

 

Note-se que, no documento de fls. 01, a Secretária Municipal de Educação 

faz menção a Precatório – Processo n° 1000345-58.2020.4.01.3907, sentença Id. 

269942359 da Ação de Cumprimento: Ação 17 – Aquisição de equipamento tecnológico 

para informatizar integralmente a gestão das Escolas Públicas e da Secretaria Municipal de 

Educação; e, posteriormente, à Ação 1 – garantir aquisição de “notebook” para todos os 

educadores que atuam no Campo e na Cidade na Rede Pública de Ensino, conforme 

 

13 A propósito, consulte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
ano 1991, p. 93. 
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quantidade abaixo: 384 unidades de notebook HD 4GB RAM, Processador Itek Core i3; 

e Ação 67 – aquisição de impressoras lazer com capacidade de 20.000 cópias mês, 

conforme quantidade abaixo: 50 unidades de impressoras laser com capacidade de 

20.000 cópias/mês, fls. 02/04; 

 

No entanto, não consta dos autos o planejamento de aplicação dos recursos 

do Precatório (FUNDEF), devidamente autorizado pelo Conselho Municipal de Educação, 

o que deve ser corrigido. 

 

Há uma Declaração de Dotação Orçamentária e de Disponibilidade 

Financeira, firmada pela Secretária Municipal de Educação, 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. 
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Quanto à habilitação, conforme 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. 

 

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, 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. 

 

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. 

http://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=58121377
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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Dito isso, verifica-se que empresa M & R COM SERV E EQUIP DE 

INFORMÁTICA LTDA ME (CNPJ/MF Nº 28.077.266/0001-51), com sede em Jacundá/PA, 

apresentou as certidões de idoneidade, conforme exigência dos itens 11.2, 11.2.3, 11.2.4, 

11.2.6 e 11.2.7 do edital; habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhistas (inscrições 

nos cadastros nacional, estadual e municipal, certidões negativas federal, estadual, 

municipal, FGTS e Trabalhista), qualificação econômica (balanço patrimonial referente ao 

exercício de 2020, devidamente registrado na JUCEPA, em 02/03/2021, compatível com o 

porte e certidão negativa de falência e recuperação judicial), qualificação técnica (atestados 

compatíveis com o objeto), e outros documentos na forma exigida pelo edital, fls. 808/936, 

cujos arquivos encontram-se no portal de compras. 

 

Repare-se que, em cumprimento ao art. 1º do Decreto Municipal nº 29/2021, 

que regulamenta define os termo local e regional, para fins de estabelecer prioridade de 

contratação para micro e pequenas empresas sediadas local e regionalmente, 

conforme disciplina o §3º do art. 48 da Lei Complementar 123/2006 e art. 33 da Lei 

Municipal nº 2.486/2010, a M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA ME 

(CNPJ/MF Nº 28.077.266/0001-51), Microempresa local, tendo  

sido garantido a prioridade, em vários itens, conforme se observa no chat da Ata Final: -  

nos seguintes termos: “disputa empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 

48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente”. 

 

De igual forma empresa A SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS EIRELLI EPP 

(CNPJ/MF Nº 39.326.153/0001-69), com sede em Belém/PA, apresentou as certidões de 

idoneidade, conforme exigência dos itens 11.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.6 e 11.2.7 do edital; 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhistas (inscrições nos cadastros nacional, 

estadual e municipal, certidões negativas federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista), 

qualificação econômica (balanço patrimonial referente ao exercício de 2020, devidamente 

registrado na JUCEPA, em 02/03/2021, compatível com o porte e certidão negativa de 

falência e recuperação judicial), qualificação técnica (atestados compatíveis com o objeto), 
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e outros documentos na forma exigida pelo edital, fls. 937/1072, cujos arquivos encontram-

se no portal de compras. 

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

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

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

foge à competência técnica desta Controladora. 

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

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

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

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

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

excluindo-se, portanto, aqueles de natureza técnica. 

 
 

3.2 DA IMPESSOALIDADE 

Não há nos autos nenhuma evidência de afronta ao princípio da 

impessoalidade ou da isonomia. 

 

3.3 DA MORALIDADE 

Até o presente momento, não há nenhuma mácula a probidade administrativa 

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

adimplência, conforme observado no parecer jurídico conclusivo. 

 

3.4 DA PUBLICIDADE 

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

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

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

11.832/2014/TCMPA, alterado pela Resolução nº 29/2017/TCMPA, art. 6º, I) 14. 

 

 

14 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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Também, devem ser observadas as exigências de transparência pública (art. 

48-A da Lei Complementar nº 101/2000, incluído pela Lei Complementar nº 131/2009) e Lei 

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

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

 

3.5 DA EFICIÊNCIA 

 

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

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

relatório do fiscal/gestor do contrato. 

 

“Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo 

critérios objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais 

vantajosa para a Administração e a promover o desenvolvimento nacional 

sustentável, assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu 

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

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

Administrativos. 2012, p.11). 

 

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

a Secretarias Municipais com Fundo próprio (FME e FMS), bem como as vinculadas à 

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

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

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

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

As estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar 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 contratação15 . 

 

15 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.  
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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)16. 

 

Note-se que, conforme já asseverado, a pesquisa de preços foi feita junto à 

empresas de Belém, o poderia deixar a gestão pública municipal suscetível a risco de 

sobrepreço, No entanto, outras medidas mitigadoras de risco, como a escolha da 

modalidade pregão, formato eletrônico, a garantia da publicidade e transparência, o critério 

de julgamento menor preço por itens, a garantia do tratamento diferenciado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, com itens exclusivos, reserva de cota, 

regularidade fiscal tardia, empate ficto e prioridade de contratação para as microempresas 

locais e regionais (LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014), evidenciadas na minuta do 

edital e na ata final, contribuíram para ampla competitividade, e como resultado, uma 

redução dos valores adjudicados face aos referenciais, conforme consta dos autos: 

 

VALOR TOTAL REFERENCIAL 
 REF. AOS ITENS ADJ.  R$ 3.812.737,74 

   

VALOR TOTAL ADJUDICADO  R$ 2.918.201,80 

   

PROBABILIDADE DE ECONOMIA  -R$ 894.535,94 
 

 

 

• 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. 

16 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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Tabela 1: Comparativo Valor Referencia X Valor Adjudicado. Empresa A SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS 
EIRELLI EPP (CNPJ/MF Nº 39.326.153/0001-69) 

EMPRESA ITEM QTE $ REF. UNT $ REF. TOTAL $ UN. ADJ. $ UN. TOTAL DIF. $ UN. DIF. % 
DIF. 

$TOTAL DIF. % 

AC SILVA 
COMÉRCIO 5 200 R$ 27,89 R$ 5.578,00 R$ 25,80 R$ 5.160,00 -2,09 -7,49% -418,00 -7,49% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 6 200 R$ 53,00 R$ 10.600,00 R$ 47,50 R$ 9.500,00 -5,50 -10,38% -1.100,00 -10,38% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 22 15 R$ 761,66 R$ 11.424,90 R$ 739,00 R$ 11.085,00 -22,66 -2,98% -339,90 -2,98% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 23 40 R$ 857,70 R$ 34.308,00 R$ 849,00 R$ 33.960,00 -8,70 -1,01% -348,00 -1,01% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 24 20 R$ 302,66 R$ 6.053,20 R$ 299,00 R$ 5.980,00 -3,66 -1,21% -73,20 -1,21% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 25 5 R$ 1.019,33 R$ 5.096,65 R$ 1.018,00 R$ 5.090,00 -1,33 -0,13% -6,65 -0,13% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 36 2 R$ 614,66 R$ 1.229,32 R$ 599,00 R$ 1.198,00 -15,66 -2,55% -31,32 -2,55% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 62 2 R$ 614,66 R$ 1.229,32 R$ 599,00 R$ 1.198,00 -15,66 -2,55% -31,32 -2,55% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 70 10 R$ 2.056,33 R$ 20.563,30 R$ 1.848,00 R$ 18.480,00 -208,33 -10,13% -2.083,30 -10,13% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 71 24 R$ 3.868,00 R$ 92.832,00 R$ 3.849,00 R$ 92.376,00 -19,00 -0,49% -456,00 -0,49% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 72 8 R$ 3.868,00 R$ 30.944,00 R$ 3.849,00 R$ 30.792,00 -19,00 -0,49% -152,00 -0,49% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 73 12 R$ 5.779,33 R$ 69.351,96 R$ 5.777,00 R$ 69.324,00 -2,33 -0,04% -27,96 -0,04% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 74 3 R$ 5.779,33 R$ 17.337,99 R$ 5.777,00 R$ 17.331,00 -2,33 -0,04% -6,99 -0,04% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 82 7 R$ 5.206,66 R$ 36.446,62 R$ 3.499,00 R$ 24.493,00 -1.707,66 -32,80% -11.953,62 -32,80% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 83 100 R$ 53,00 R$ 5.300,00 R$ 51,00 R$ 5.100,00 -2,00 -3,77% -200,00 -3,77% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 84 5 R$ 706,33 R$ 3.531,65 R$ 696,00 R$ 3.480,00 -10,33 -1,46% -51,65 -1,46% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 85 5 R$ 987,16 R$ 4.935,80 R$ 909,00 R$ 4.545,00 -78,16 -7,92% -390,80 -7,92% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 86 5 R$ 1.881,66 R$ 9.408,30 R$ 1.878,00 R$ 9.390,00 -3,66 -0,19% -18,30 -0,19% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 87 5 R$ 1.019,33 R$ 5.096,65 R$ 958,00 R$ 4.790,00 -61,33 -6,02% -306,65 -6,02% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 88 100 R$ 27,86 R$ 2.786,00 R$ 21,50 R$ 2.150,00 -6,36 -22,83% -636,00 -22,83% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 89 60 R$ 817,00 R$ 49.020,00 R$ 678,00 R$ 40.680,00 -139,00 -17,01% -8.340,00 -17,01% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 96 1 R$ 9.499,33 R$ 9.499,33 R$ 8.720,00 R$ 8.720,00 -779,33 -8,20% -779,33 -8,20% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 97 1 R$ 5.739,83 R$ 5.739,83 R$ 5.730,00 R$ 5.730,00 -9,83 -0,17% -9,83 -0,17% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 98 23 R$ 9.499,33 R$ 218.484,59 R$ 8.499,00 R$ 195.477,00 -1.000,33 -10,53% -23.007,59 -10,53% 

AC SILVA 
COMÉRCIO 99 7 R$ 9.499,33 R$ 66.495,31 R$ 8.499,00 R$ 59.493,00 -1.000,33 -10,53% -7.002,31 -10,53% 

        R$ 723.292,72   R$ 665.522,00     -57.770,72   

Fonte: Vencedores do Processo e  Termo de Adjudicação – PE SRP nº 9/2021-018 
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Tabela 2: Comparativo Valor Referencia X Valor Adjudicado. Empresa M & R COM SERV E EQUIP DE 
INFORMÁTICA LTDA ME (CNPJ/MF Nº 28.077.266/0001-51) 

EMPRESA 
ITEM 
ADJ QTE  $ REF. UNT $ REF. TOTAL $ UN. ADJ. $ UN. TOTAL DIF. $ UN. DIF. % 

DIF. 
$TOTAL DIF. % 

MR COM. SERV. 
INF. 1 38 R$ 5.026,33 R$ 191.000,54 R$ 3.280,00 R$ 124.640,00 -1.746,33 -34,74% -66.360,54 -34,74% 

MR COM. SERV. 
INF. 2 12 R$ 5.026,33 R$ 60.315,96 R$ 3.280,00 R$ 39.360,00 -1.746,33 -34,74% -20.955,96 -34,74% 

MR COM. SERV. 
INF. 3 288 R$ 5.146,00 R$ 1.482.048,00 R$ 3.875,00 R$ 1.116.000,00 -1.271,00 -24,70% 

-
366.048,00 -24,70% 

MR COM. SERV. 
INF. 4 96 R$ 5.146,00 R$ 494.016,00 R$ 3.875,00 R$ 372.000,00 -1.271,00 -24,70% 

-
122.016,00 -24,70% 

MR COM. SERV. 
INF. 7 50 R$ 177,66 R$ 8.883,00 R$ 134,00 R$ 6.700,00 -43,66 -24,58% -2.183,00 -24,58% 

MR COM. SERV. 
INF. 8 100 R$ 525,33 R$ 52.533,00 R$ 459,90 R$ 45.990,00 -65,43 -12,46% -6.543,00 -12,46% 

MR COM. SERV. 
INF. 9 60 R$ 10,05 R$ 603,00 R$ 4,25 R$ 255,00 -5,80 -57,71% -348,00 -57,71% 

MR COM. SERV. 
INF. 10 500 R$ 3,75 R$ 1.875,00 R$ 0,26 R$ 130,00 -3,49 -93,07% -1.745,00 -93,07% 

MR COM. SERV. 
INF. 11 5 R$ 22,36 R$ 111,80 R$ 21,50 R$ 107,50 -0,86 -3,85% -4,30 -3,85% 

MR COM. SERV. 
INF. 12 10 R$ 49,18 R$ 491,80 R$ 29,89 R$ 298,90 -19,29 -39,22% -192,90 -39,22% 

MR COM. SERV. 
INF. 13 30 R$ 36,66 R$ 1.099,80 R$ 5,49 R$ 164,70 -31,17 -85,02% -935,10 -85,02% 

MR COM. SERV. 
INF. 14 6 R$ 74,33 R$ 445,98 R$ 51,00 R$ 306,00 -23,33 -31,39% -139,98 -31,39% 

MR COM. SERV. 
INF. 15 10 R$ 180,66 R$ 1.806,60 R$ 39,89 R$ 398,90 -140,77 -77,92% -1.407,70 -77,92% 

MR COM. SERV. 
INF. 16 50 R$ 16,02 R$ 801,00 R$ 3,23 R$ 161,50 -12,79 -79,84% -639,50 -79,84% 

MR COM. SERV. 
INF. 17 100 R$ 166,63 R$ 16.663,00 R$ 120,00 R$ 12.000,00 -46,63 -27,98% -4.663,00 -27,98% 

MR COM. SERV. 
INF. 18 20 R$ 67,00 R$ 1.340,00 R$ 49,90 R$ 998,00 -17,10 -25,52% -342,00 -25,52% 

MR COM. SERV. 
INF. 19 20 R$ 355,00 R$ 7.100,00 R$ 198,90 R$ 3.978,00 -156,10 -43,97% -3.122,00 -43,97% 

MR COM. SERV. 
INF. 20 30 R$ 193,00 R$ 5.790,00 R$ 147,98 R$ 4.439,40 -45,02 -23,33% -1.350,60 -23,33% 

MR COM. SERV. 
INF. 21 60 R$ 581,66 R$ 34.899,60 R$ 560,00 R$ 33.600,00 -21,66 -3,72% -1.299,60 -3,72% 

MR COM. SERV. 
INF. 27 6 R$ 180,66 R$ 1.083,96 R$ 149,90 R$ 899,40 -30,76 -17,03% -184,56 -17,03% 

MR COM. SERV. 
INF. 28 50 R$ 16,23 R$ 811,50 R$ 15,90 R$ 795,00 -0,33 -2,03% -16,50 -2,03% 

MR COM. SERV. 
INF. 29 50 R$ 53,00 R$ 2.650,00 R$ 24,90 R$ 1.245,00 -28,10 -53,02% -1.405,00 -53,02% 

MR COM. SERV. 
INF. 30 30 R$ 208,00 R$ 6.240,00 R$ 144,90 R$ 4.347,00 -63,10 -30,34% -1.893,00 -30,34% 

MR COM. SERV. 
INF. 31 40 R$ 293,00 R$ 11.720,00 R$ 242,00 R$ 9.680,00 -51,00 -17,41% -2.040,00 -17,41% 

MR COM. SERV. 
INF. 32 20 R$ 599,33 R$ 11.986,60 R$ 399,89 R$ 7.997,80 -199,44 -33,28% -3.988,80 -33,28% 

MR COM. SERV. 
INF. 33 10 R$ 688,66 R$ 6.886,60 R$ 589,00 R$ 5.890,00 -99,66 -14,47% -996,60 -14,47% 

MR COM. SERV. 
INF. 34 15 R$ 149,80 R$ 2.247,00 R$ 25,90 R$ 388,50 -123,90 -82,71% -1.858,50 -82,71% 

MR COM. SERV. 
INF. 38 10 R$ 714,66 R$ 7.146,60 R$ 583,00 R$ 5.830,00 -131,66 -18,42% -1.316,60 -18,42% 

MR COM. SERV. 
INF. 39 10 R$ 213,43 R$ 2.134,30 R$ 210,00 R$ 2.100,00 -3,43 -1,61% -34,30 -1,61% 

MR COM. SERV. 
INF. 41 70 R$ 38,33 R$ 2.683,10 R$ 19,90 R$ 1.393,00 -18,43 -48,08% -1.290,10 -48,08% 

MR COM. SERV. 
INF. 42 20 R$ 846,33 R$ 16.926,60 R$ 788,90 R$ 15.778,00 -57,43 -6,79% -1.148,60 -6,79% 

MR COM. SERV. 
INF. 44 15 R$ 144,00 R$ 2.160,00 R$ 143,90 R$ 2.158,50 -0,10 -0,07% -1,50 -0,07% 

MR COM. SERV. 
INF. 45 10 R$ 943,00 R$ 9.430,00 R$ 859,00 R$ 8.590,00 -84,00 -8,91% -840,00 -8,91% 

MR COM. SERV. 
INF. 46 40 R$ 1.123,33 R$ 44.933,20 R$ 669,89 R$ 26.795,60 -453,44 -40,37% -18.137,60 -40,37% 
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EMPRESA 
ITEM 
ADJ QTE  $ REF. UNT $ REF. TOTAL $ UN. ADJ. $ UN. TOTAL DIF. $ UN. DIF. % 

DIF. 
$TOTAL DIF. % 

MR COM. SERV. 
INF. 47 40 R$ 1.195,00 R$ 47.800,00 R$ 699,87 R$ 27.994,80 -495,13 -41,43% -19.805,20 -41,43% 

MR COM. SERV. 
INF. 48 40 R$ 955,33 R$ 38.213,20 R$ 799,89 R$ 31.995,60 -155,44 -16,27% -6.217,60 -16,27% 

MR COM. SERV. 
INF. 49 40 R$ 309,66 R$ 12.386,40 R$ 308,90 R$ 12.356,00 -0,76 -0,25% -30,40 -0,25% 

MR COM. SERV. 
INF. 50 40 R$ 181,00 R$ 7.240,00 R$ 99,90 R$ 3.996,00 -81,10 -44,81% -3.244,00 -44,81% 

MR COM. SERV. 
INF. 51 4 R$ 5.779,33 R$ 23.117,32 R$ 4.549,00 R$ 18.196,00 -1.230,33 -21,29% -4.921,32 -21,29% 

MR COM. SERV. 
INF. 52 10 R$ 186,66 R$ 1.866,60 R$ 84,00 R$ 840,00 -102,66 -55,00% -1.026,60 -55,00% 

MR COM. SERV. 
INF. 53 10 R$ 351,66 R$ 3.516,60 R$ 189,90 R$ 1.899,00 -161,76 -46,00% -1.617,60 -46,00% 

MR COM. SERV. 
INF. 54 12 R$ 1.411,45 R$ 16.937,40 R$ 399,00 R$ 4.788,00 -1.012,45 -71,73% -12.149,40 -71,73% 

MR COM. SERV. 
INF. 55 5 R$ 3.692,33 R$ 18.461,65 R$ 2.798,00 R$ 13.990,00 -894,33 -24,22% -4.471,65 -24,22% 

MR COM. SERV. 
INF. 56 8 R$ 2.948,33 R$ 23.586,64 R$ 2.589,00 R$ 20.712,00 -359,33 -12,19% -2.874,64 -12,19% 

MR COM. SERV. 
INF. 57 8 R$ 816,66 R$ 6.533,28 R$ 714,00 R$ 5.712,00 -102,66 -12,57% -821,28 -12,57% 

MR COM. SERV. 
INF. 58 5 R$ 3.799,66 R$ 18.998,30 R$ 2.798,00 R$ 13.990,00 -1.001,66 -26,36% -5.008,30 -26,36% 

MR COM. SERV. 
INF. 59 1 R$ 5.580,00 R$ 5.580,00 R$ 2.299,00 R$ 2.299,00 -3.281,00 -58,80% -3.281,00 -58,80% 

MR COM. SERV. 
INF. 63 5 R$ 2.566,00 R$ 12.830,00 R$ 408,00 R$ 2.040,00 -2.158,00 -84,10% -10.790,00 -84,10% 

MR COM. SERV. 
INF. 64 5 R$ 1.965,00 R$ 9.825,00 R$ 1.120,00 R$ 5.600,00 -845,00 -43,00% -4.225,00 -43,00% 

MR COM. SERV. 
INF. 65 5 R$ 1.596,66 R$ 7.983,30 R$ 999,00 R$ 4.995,00 -597,66 -37,43% -2.988,30 -37,43% 

MR COM. SERV. 
INF. 66 50 R$ 42,10 R$ 2.105,00 R$ 4,20 R$ 210,00 -37,90 -90,02% -1.895,00 -90,02% 

MR COM. SERV. 
INF. 68 5 R$ 61,30 R$ 306,50 R$ 45,90 R$ 229,50 -15,40 -25,12% -77,00 -25,12% 

MR COM. SERV. 
INF. 69 60 R$ 178,33 R$ 10.699,80 R$ 129,00 R$ 7.740,00 -49,33 -27,66% -2.959,80 -27,66% 

MR COM. SERV. 
INF. 75 12 R$ 5.993,33 R$ 71.919,96 R$ 2.999,00 R$ 35.988,00 -2.994,33 -49,96% -35.931,96 -49,96% 

MR COM. SERV. 
INF. 76 3 R$ 5.993,33 R$ 17.979,99 R$ 2.999,00 R$ 8.997,00 -2.994,33 -49,96% -8.982,99 -49,96% 

MR COM. SERV. 
INF. 77 15 R$ 3.933,00 R$ 58.995,00 R$ 3.144,00 R$ 47.160,00 -789,00 -20,06% -11.835,00 -20,06% 

MR COM. SERV. 
INF. 78 10 R$ 1.508,33 R$ 15.083,30 R$ 999,00 R$ 9.990,00 -509,33 -33,77% -5.093,30 -33,77% 

MR COM. SERV. 
INF. 79 10 R$ 1.988,66 R$ 19.886,60 R$ 1.569,00 R$ 15.690,00 -419,66 -21,10% -4.196,60 -21,10% 

MR COM. SERV. 
INF. 80 12 R$ 4.161,00 R$ 49.932,00 R$ 2.899,00 R$ 34.788,00 -1.262,00 -30,33% -15.144,00 -30,33% 

MR COM. SERV. 
INF. 81 10 R$ 7.116,33 R$ 71.163,30 R$ 5.198,00 R$ 51.980,00 -1.918,33 -26,96% -19.183,30 -26,96% 

MR COM. SERV. 
INF. 90 2000 R$ 3,86 R$ 7.720,00 R$ 2,98 R$ 5.960,00 -0,88 -22,80% -1.760,00 -22,80% 

MR COM. SERV. 
INF. 91 6 R$ 66,63 R$ 399,78 R$ 49,90 R$ 299,40 -16,73 -25,11% -100,38 -25,11% 

MR COM. SERV. 
INF. 92 6 R$ 83,76 R$ 502,56 R$ 54,00 R$ 324,00 -29,76 -35,53% -178,56 -35,53% 

MR COM. SERV. 
INF. 94 30 R$ 479,00 R$ 14.370,00 R$ 169,90 R$ 5.097,00 -309,10 -64,53% -9.273,00 -64,53% 

MR COM. SERV. 
INF. 100 2 R$ 817,00 R$ 1.634,00 R$ 464,00 R$ 928,00 -353,00 -43,21% -706,00 -43,21% 

MR COM. SERV. 
INF. 101 2 R$ 504,00 R$ 1.008,00 R$ 239,90 R$ 479,80 -264,10 -52,40% -528,20 -52,40% 

        R$ 3.089.445,02 - R$ 2.252.679,80     
-

836.765,22   

Fonte: Vencedores do Processo e Termo de Adjudicação – PE SRP nº 9/2021-018 
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Observa-se nas tabelas “2” e “3” que, de fato, há uma imensa diferença a 

menor entre os valores referenciais e os valores adjudicados. O que, a princípio, presume-

se pela pesquisa de preços insuficiente, como já sinalizado anteriormente. 

Ad cautelam, faz-se necessária a checagem dos valores adjudicados, 

verificam-se que estão compatíveis com o mercado, vez que há redução de mais de 50% 

em alguns itens.  

Vale observar quanto à exequibilidade das propostas comerciais que houve 

registro de intenções de recursos nesse sentido, devendo ser solicitada às empresas que 

demonstrem condições fornecer os itens nos valores adjudicados. 

 

 Embora tenham sido manifestadas inúmeras intenções de recursos, o prazo 

recursal decorreu in albis¸ sem que houvesse interposição de recursos. 

 

4. CONCLUSÃO  

Diante do exposto, salienta-se que faltam dados para a manifestação 

conclusiva desta Controladoria Interna, antes da homologação pela Autoridade 

Competente, recomenda-se: 

4.1 Às empresas vencedoras que certifiquem a exequibilidade das  

proposta, garantindo o cumprimento do contrato nos valores adjudicados; 

4.2 Ao Departamento Tecnológico e Computação da SEMED (Órgão 

Gerenciador) e ao equivalente dos órgãos partícipes, que atestem os itens descritos nas 

propostas vencedoras são compatíveis com os itens descritos no Termo de Referência,  

que atendem a necessidade da demanda, e que os valores adjudicados estão compatíveis 

como o mercado; 

4.3 Ao Gabinete da Secreta Municipal de Educação, que providencie a 

juntada aos autos do Plano de Aplicação dos Recursos do FUNDEF (Precatório), e da sua  

Resolução de Aprovação pelo Conselho Municipal de Educação – CME; 

4.4 Ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, que apresente a 

justificativa da estimativa da demanda, não constante nos autos; 

4.5 Envie-se os autos ao Contador Municipal para: 

4.5.1 Análise técnica contábil, para verificar a saúde financeira das 

empresas vencedoras do certame, conforme estabelece o edital; 
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4.5.2 Indicação de existência de previsão e indicação de dotação 

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

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

transferências federal ou estadual, informar se se trata de transferência 

constitucional, legal ou discricionária; 

4.5.3 Avaliação da necessidade prévia de suplementação orçamentária por 

decreto de anulação de dotação, observando-se os limites previstos na Lei 

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

4.6 Anexe-se as Declarações de Adequação Orçamentária e 

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

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

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

Plurianual; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9 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; 
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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, que, 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 ao 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 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). 

 

É o parecer. 

 

Encaminha-se os autos à Comissão Permanente de Licitação. 

  

Jacundá/PA, 04 de junho de 202117. 

 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 

 

17 Justifica-se o lapso temporal entre o recebimento dos autos e a 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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