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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 035/2021 
  
Processo Licitatório: PE SRP 9/2021-014-PMJ 
Modalidade: PREGÃO,  formato ELETRÔNICO 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL 
PARA RECÉM-NASCIDOS PARA O FUNDO MUNICIPA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL E SECRETARIA 
MUNICIPAL DA MULHER VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ-PA. 

 
A Controladoria Interna, representada pela Senhora Gabriela Zibetti, ocupante 

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

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

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

da Lei nº 8.666/1993, que recebeu, em 07/06/2021, às 10h25, para análise o Processo 

Licitatório nº 9/2021-014-PMJ, na modalidade PREGÃO, no formato ELETRÔNICO, em 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente autuado, com um volume, numerado 

e rubricado, contendo páginas de 001 a 231, para futura e eventual aquisição de kit enxoval 

para recém-nascidos para o Fundo de Assistência Social e Secretaria Municipal de Políticas 

para Mulher a Mulher vinculadas à Prefeitura de Jacundá-PA. 

 

1. PRELIMINAR 

Antes de se adentrar no mérito do presente Parecer, insta salientar que a 

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

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

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). 

 

1 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. ... 
2 Art. 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será 
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
3 Art. 279. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no 
âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
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;  
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Neste sentido, cabe ressalva à responsabilidade solidária do Controle Interno, 

só haverá responsabilização quando conhecendo a ilegalidade ou irregularidade não as 

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

constitucional de apoiar o Controle Externo. 

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

esta atribuição restrita ao gestor. 

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

despesas, segue manifestação da Controladoria Interna. 

 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

I. Capa Volume Único; 

II. Ofício nº 004/2021- Departamento de Compra/SEMAS, de 02/03/2021, 

firmado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Aline Sousa Tavares (Portaria nº 

011/2021-GP), no qual solicita abertura de processo licitatório para contratação de 

empresa com aquisição de enxovais, conforme relação anexada, fls. 01/03: 

• Anexos: 
o Planilha; 
o Solicitação de Despesa nº 20210302001 

▪ Órgão: 10 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
▪ Unidade Orçamentária – 10 – Fundo Municipal de Assistência 

Social – FMAS; 
▪ Projeto/Atividade:  
▪ Classificação Econômica:  
▪ Subelemento:  
▪ Justificativa: Manutenção das atividades da Administração, 

objetivando a consecução do interesse público. 
▪ Código – Descrição – Quantidade – Unidade – Valor Estimado 

III. Ofício nº 041/2021-SEPOM, de 28/01/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Políticas para as Mulheres (Portaria nº 007/2021-GP), no qual solicita abertura 

de processo licitatório para contratação de empresa com aquisição de enxoval para 

recém-nascidos cores unissex, para atender as necessidades  da Secretaria Municipal 

de Mulheres, fls. 04/06: 

• Anexos: 
o Solicitação de Despesa nº 20210128002 

 

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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▪ Órgão: 13 – Secretaria Municipal de Políticas para as mulheres. 
▪ Unidade Orçamentária – 13 – Secretaria Municipal de Políticas 

para as Mulheres. 
▪ Projeto/Atividade:  
▪ Classificação Econômica:  
▪ Subelemento:  
▪ Justificativa: Manutenção das atividades da Administração, 

objetivando a consecução do interesse público. 
▪ Código – Descrição – Quantidade – Unidade – Valor Estimado 

IV. Despacho, em 02/03/2021, firmado pela Secretária, Aline Souza 

Tavares, determinando providências para pesquisa de preços e prévia manifestação de 

existência de recursos orçamentários para cobertura de despesas, fls. 07; 

V. Cotação de Preços - LIBERAL MAGAZINE LTDA ME (CNPJ 

05.123.375/0001-62, Jacundá/PA), fls. 08: 

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

o Razão Social: LIBERAL MAGAZINE LTDA 
o CNPJ 05.123.375/0001-62 
o Data da abertura: 21/06/2002 
o Porte: ME 
o Natureza Jurídica: 206-2 – Sociedade Empresária Limitada 
o Endereço: Av. Cristo Rei nº 706, Centro, Jacundá-PA 
o Atividade Principal:  

▪ 47.81-4-00 – Comércio Varejista de artigos do vestuário e 
acessórios. 

o Atividade Secundária:  
 ... 
o Titular: Fernando Martins de Oliveira e Stela Martins de Oliveira, sócios 
administradores. 

VI. Cotação de Preços – ATRATIVA MODAS LTDA ME (CNPJ 

27.511.592/0001-62, Jacundá/PA), fls. 09: 

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

o Razão Social: ATRATIVA MODAS LTDA 
o CNPJ 27.511.592/0001-62 
o Data da abertura: 11/04/2017 
o Porte: ME 
o Natureza Jurídica: 206-2 – Sociedade Empresária Limitada 
o Endereço: Av. Cristo Rei, 433, Centro, Jacundá-PA. 
o Atividade Principal:  

▪ 47.81-4-00 – Comércio Varejista de artigos do vestuário e 
acessórios. 

o Atividade Secundária:  
... 

o Titular: Luciano Teixeira de Sousa e Gilzelia Rodrigues de Sousa, 
sócios administradores 

... 

 

4 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 15/06/2021; 
5 Pesquisa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp - acesso em 15/06/2021; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2015/06/2021
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp%20-%20acesso%20em%2015/06/2021
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VII. Cotação NP Capacitação e Soluções Tecnológicas (Banco de Preços), 

fls. 10/19; 

VIII. Mapa de Cotação de Preços – preço médio, fls. 20 ; 

IX. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fls. 21; 

X. Resumo de Cotação de Preços – valor médio, fls. 22 – Valor Médio 

Total: R$98.987.25; 

XI. Termo de Referência, firmado pela Secretária Municipal de Assistência 

Social, Aline Sousa Tavares (Portaria nº 011/2021) fls. 23/26: 

• Objeto: Registro de preços para futura contratação de pessoal jurídica para 

fornecimentos de enxovais para recém-nascidos (kit-natalidade), para a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e para a Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres, em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas. Descrição de 03 itens, com 

especificações, quantidades, unidades, valor de referência unitário, valor de 

referência total/item. 

• Observação: Será de participação exclusiva para microempresas e 

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

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

• Justificativa: A Contratação pretendida justifica-se na necessidade de 

aquisição, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Políticas 

para as Mulheres, de kits de enxoval para recém-nascido (Kits natalidade), acima 

elencados, devido às ações que estão sendo executadas pelo Centro de Referência 

da Assistência Social – CRAS, tendo como objetivo principal proporcionar as 

gestantes um espaço de convivência e aprendizagem para a vida através de ações 

educativas, informativas, lúdicas e com orientações sobre o período gestacional, 

que irá favorecer o desenvolvimento pessoal, conceitual e informacional das 

gestantes, que somado a oferta do Kit natalidade representará uma intervenção 

Global e mais efetiva. 

• Da condição de recebimento do Objeto.  

• Avaliação de Custo 

• Das Obrigações da Contratada 

• Obrigações da Contratante 

• Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto 

• Condições de Pagamento 

XII. Termo de Aprovação do Termo de Referência e Autorização de 

Abertura do Processo Licitatório, firmado pela Secretária Municipal de Assistência Social 

(portaria nº 011/2021), fls. 27;  
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XIII. 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. 28: 

• Pregoeiro: Virgílio Braga Barbosa Júnior; 

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

Lima; 

XIV. Termo de Autuação do Procedimento Administrativo de Licitação, 

firmado, em 19/03/2021, pelo Pregoeiro, Virgílio Braga Barbosa Júnior;  

XV. Minuta de Edital e Anexo, fls. 32/68;  

XVI. Despacho de envio dos autos à Assessoria Jurídica para parecer 

quanto à minuta do Edital e anexo, firmado, em 29/03/2021, pelo Pregoeiro, Virgílio Braga 

Barbosa Júnior, fls. 69;  

XVII. Parecer Jurídico nº 081/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor  Ezequias 

Mendes (OAB/PA 16.567), em 03/04/2021, fls. 70/87, 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). Aprova Termo de Referência. 

Adequação da modalidade , cuja contratação objetiva “eventual e futura contratação de 

pessoa jurídica para fornecimento de kits de enxoval para recém-nascido (Kit natalidade). 

Em seguida, passa à análise da modalidade pregão, no formato eletrônico (art. 3º, I, art. 4º, 

III, art. 8º do Decreto nº 10.024/2019), defendendo que seja utilizada, mesmo que não se 

trate de utilização de recursos de transferências voluntárias, em especial neste momento 

de pandemia (art. 1º, §3º, do Decreto nº 10.024/2019, art. 5º da IN nº 206, de 18/10/2019 

da  Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia, Acórdão nº 898/2020-TCU). Avalia os requisitos da minuta do edital (art. 40 da 

Lei nº 8.666/1993). Verifica o cabimento do Sistema de Registro de Preço (art. 3º do Decreto 

7.892/2013). Assevera a atuação facultativa da assessoria jurídica nos demais atos do 

processo licitatório. 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. 

Recomenda: 

a) Numere-se devidamente as folhas do processo; 

b) Estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 

órgãos participantes; 
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c) Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade; e, 

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

e) Ainda, remeta-se a esse órgão consultivo minuta do termo de contrato quanto 

surgir a pretensão de contratar; 

XVIII. Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-014, 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, fls. 88/125; 

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

Júnior, em 07/04/2021, fls. 126; 

XX. Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, em 07/04/2021, fls. 

127; 

XXI. Publicação no Jornal Amazônia, em 07/04/2021, fls.128; 

XXII. Inserção de arquivos no Mural de Licitações do TCM/PA, em 

07/04/2021 20:06– Data da Abertura: 22/04/20201 – 11h00, fls. 129/130; 

XXIII. Ata de Propostas, fls. 131/132; 

XXIV.  Ata Parcial, fls. 133/144; 

XXV. Ata Final, fls. 145/156; 

XXVI.  Vencedores do Processo, fls. 157 – Valor Total: R$47.215.00; 

XXVII. Ranking do Processo, fls. 158; 

XXVIII. Termo de Juntada de Documentos de Habilitação, fls. 159; 

XXIX. Documentos de Habilitação da Empresa LIBERAL MAGAZINE LTDA 

(CNPJ nº 05.123.375/0001-62), fls. 160/218; 

XXX. Termo de Adjudicação, firmado pelo Pregoeiro, Virgílio Braga 

Barbosa, em 12/05/2021, 17h48min,  fls. 219; 

XXXI. Não teve Recurso apresentado; 

XXXII. Despacho de envio de autos à Assessoria Jurídica, firmado pelo 

Pregoeiro, Virgílio Braga Barbosa Júnior, em 13/05/2021, fls. 220; 

XXXIII.  Parecer Técnico Jurídico nº 148/2021-PROJUR, firmado pelo Dr. 

José Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA nº 15.148-A), em 14/05/2021, fls. 221/que, 

relatório sinalizando que o procedimento licitatório tramitou na forma eletrônica, conforme 

Decreto nº 10.024/2019. Atestou a regularidade da publicidade (art. 20 do Decreto nº 

10.024/2019). Avaliou a apresentação da proposta (art. 26 do Decreto nº 10.024/2019), a 

disputa na forma de lance aberto (art. 30 do Decreto nº 10.024/2019), e a habilitação, 
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conforme arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993. Sinalizou que não houve interposição de 

recursos, havendo adjudicação dos objetos, conforme Termo de Adjudicação. Asseverou 

sobre o cabimento do Sistema de Registro de Preços. Ao final, manifestou-se pela 

homologação do certame, bem como pela deflagração da contratação, recomendando: 

a) A realização de empenho em caso de contratação iminente; 

b) Nomeação do fiscal do Contrato quando ocorrer a contratação; 

XXXIV. Despacho de envio de autos à Controladoria, firmado pelo 

Pregoeiro, Virgílio Braga Barbosa Júnior, em 14/05/2021, mas só recebido em 07/06/2021, 

às 10h25, fls. 231. 

É o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

O Processo Licitatório PE SRP nº 9/2021-014-PMJ, na modalidade PREGÃO¸ 

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

futura e eventual contratação para aquisição de enxovais para recém-nascido para o Fundo 

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal da Mulher vinculada à Prefeitura de 

Jacundá-PA. 

 

3.1 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

- Constituição da República Federativa de 1988; 

- Lei nº 4.620/1964; 

- Lei Complementar nº 101/2000; 

- Lei nº 8.666/1993; 

- Lei nº 10.520/2002; 

- Decreto nº 10.024/2019; 

- Decreto nº 7.892/2013. 

 

3.2 DA LEGITIMIDADE PARA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: 

• ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

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

Municipal de Assistência Social de Jacundá-PA.  

o Órgão Participante Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. 

 



EFEITURA 
54.633/0001-80 

8 

 

Como visto no relatório, às fls. 01/06, encontram-se Documentos de 

Formalização da Demanda, firmados pela Secretária Municipal de Assistência Social e 

Ordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social e pela Secretária Municipal da 

Mulher, partes legítimas para apresentar as demandas. 

O Termo de Referência e autorização foi firmado pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Aline Souza Tavares, a qual também assina o Termo de Aprovação do 

Termo de Referência e Autoriza a Abertura do Processo Licitatório. Repare-se que não há, 

nos autos, o ato de delegação de competência da autoridade competente, devendo o ato 

ser consolidado.   

Salienta-se que 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. 
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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 quem é o responsável pela pesquisa de 

preços, para elaboração dos valores referenciais, constantes dos termos de referência, o 

que deve ser regulamentado, definindo as atribuições. 

 

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

as funções. 

 

Em artigo publicado na Revista do TCU 128, Magno Antônio da Silva6, 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 contabilidade7 . 

 

 

6 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. 
7 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” 
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O mesmo autor sinaliza que o princípio da segregação de funções deve 

perpassar por todo o rito de execução das despesas públicas8. Assim, em licitações 

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

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

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

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

tecnologia da informação pelos órgãos integrantes do sistema de administração dos 

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

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: [...] III - Equipe de 
Planejamento da Contratação: equipe envolvida no planejamento da contratação, 
composta por: a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de Tecnologia 
da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área; b) Integrante 
Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela 
autoridade competente dessa área; c) Integrante Requisitante: servidor 
representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade 
competente dessa área; IV - Gestor do Contrato: servidor com atribuições 
gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, 
indicado por autoridade competente; V - Fiscal Técnico do Contrato: servidor 
representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato; VI - Fiscal 
Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado 
pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos 
aspectos administrativos; VII - Fiscal Requisitante do Contrato: servidor 
representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da 
Solução de Tecnologia da Informação9. 

 

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. 

 

 

8 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”.  
9 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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3.3 DA LEGALIDADE: 

 

Em anexo aos Documentos de Formalização de Demanda, vieram 

solicitações de despesas com descrição de itens e quantidades estimadas. Não foi anexado 

estudo técnico, tampouco foi justificada a ausência. 

 

Como já relatado, o presente processo licitatório tramitou na modalidade 

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

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

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

examinada e aprovada por Parecer Jurídico nº 081/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 03/04/2021, fls. 70/87, com fulcro no 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

art. 1º, §3º, do Decreto nº 10.024/2019.  

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. 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,  

Ao final, manifestou-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 
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surgimento da pretensão de contratar, pugnando pela deflagração do processo licitatório, 

apresentadas recomendações, conforme transcritas no relatório. 

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 autos10. 

 

A “transparência” que a sociedade reclama do processo decisório 

administrativo11 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 local.  Não foi detectado, até o presente momento, vínculo entre as empresas, 

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

 

 

10 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. 
11 A propósito, consulte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
ano 1991, p. 93. 
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O Pregoeiro e equipe de apoio foram nomeados pelo Prefeito (Portaria nº 

019/2021-GP), fls. 24/25. 

 

Observa-se que não há, na ata final (fls. 145/156), pedidos de esclarecimentos 

ou impugnações ao edital. 

 

Verifica-se que houve participação de cinco empresas neste pregão, na 

modalidade eletrônica: NT LUIZE – EPP (CNPJ 93.577.427/0001-38); E DA CRUZ 

SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 17.618.821/0001-99); V G DE SOUSA 

FERREIRA (CNPJ 23.912.114/0001-03); LIERAL MAGAZINE LTDA (CNPJ 

05.123.375/0001-62); MALHARIA E CONFECÇÕES MARISOL LTDA (CNPJ 

02.762.178/0001-03), todas se declararam enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006.  

Houve disputa de lances. Os itens 001 a 003 foram arrematados pela empresa LIERAL 

MAGAZINE LTDA (CNPJ 05.123.375/0001-62).  Iniciada negociação na forma do art. 38 do 

Decreto nº 10.024/2019. A proposta foi readequada para os três i tens d anexada aos autos, 

e a referida empresa foi declarada vencedora, no dia 05/05/2021, às 15h46min. Tendo sido 

fixado o prazo até às 16h30 para manifestação de intensão de recurso. A sessão foi 

encerrada e os itens 01, 02 e 03 foram adjudicados, do dia 12/04/2021, às 14h17min. 

 

Quanto à habilitação, os documentos constam às fls.159/216.  

 

Note-se que o Edital trata da habilitação no item 11, conforme tabela: 

 

 
 
Tabela 1: Documentos de Habilitação: LIBERAL MAGAZINE LTDA – ME (CNPJ 05.123.375/0001-62).  

TIPO  Nº 
ITEM 

DOCUMENTO LIBERAL MAGAZINE LTDA – ME (CNPJ 05.123.375/0001-62).  
Data de Abertura 21/06/2002, Jacundá/PA. 

Atividade Principal: 46.81-4-00 – Comércio Varejista de artigos e vestuário e 
acessórios. 
Atividade Secundária: 47.81-4-00 – Comércio Varejista de artigos de 
armarinho. 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

 

11.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

Fls. 176 

11.2.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho  
Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 
empresa licitante /sócio majoritário. 

NÃO APRESENTOU 

11.2.4 Declaração de Adimplência pela Secretaria Municipal de 
Administração. 

Fls. 160 

11.2.5 Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das 
empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda o art. 
9º, III, da Lei nº 8.666/93. 

NÃO APRESENTOU 

11.2.6 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 
 

NÃO APRESENTOU 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


EFEITURA 
54.633/0001-80 

14 

 

H
A

B
IL

IT
A

Ç
Ã

O
 J

U
R

ÍD
IC

A
 

11.3.1 Registro de Empresário Individual na Junta Comercial, no caso de 
firma individual. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social em vigor 
(que poderá ser apresentado na forma consolidada, substituindo o 
contrato original), devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus 
administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de 
Assembleia que aprovou o Estatuto. Apresentar documentação 
pessoal dos sócios. Alvará Municipal  de Localização e 
‘Funcionamento. 

Contrato Social, registro  na JUCEPA em 21/06/2020 - fls. 163/164 
Documentos Pessoais dos Sócios – fls. 174 

Alvará de Funcionamento – fls. 177 
Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental – fls. 200 

111.3.1-

a 

Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

1ª Alteração – registro na JUCEPA em 26/05/2004 - fls. 165/166 
2ª Alteração – registro na JUCEPA em 17/09/2008 - fls. 167/168 
3ª Alteração – registro na JUCEPA em 30/10/2012 - fls. 169/170 
4ª Alteração – registro na JUCEPA em 10/08/2015 - fls. 171/173 

11.3.1-
b) 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

N/A 

11.3.1-
c) 

Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

N/A 

R
E
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U

L
A

R
ID

A
D

E
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C

A
L
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R
A

B
A

L
H
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T
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11.3.2-
a) 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
do Ministério da Fazenda. 

Fls. 201 

-- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará Fls. 176 

-- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal  Fls. 175 

11.3.2-
b) 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de 
Certidão emitida relativa à Dívida Ativa da União,  
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Fls. 202 

11.3.2-
c) 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de 
Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da 
unidade da federação onde a licitante tem sua sede. 

Fls. 203/304 

11.3.2-
d) 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de 
Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou 
equivalente onde a licitante tem sua sede. 

Fls. 205 

11.3.2-
e) 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

Fls. 206 

11.3.2-
f) 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto- Lei no 5.452, de 1o de maio de1943, em conjunto com a 
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado do Pará, e 
acompanhado da CENIT, certidão negativa de infração trabalhista. 

Fls. 207/213 

Q
U
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L
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A
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N
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11.3.3-
a) 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. Observação: O balanço 
patrimonial deverá estar assinado por profissional devidamente 
regular junto ao seu Conselho de Classe e Balanço patrimonial 
referente ao último exercício. Termo de Abertura; Ativo Circulante, 
Passivo Circulante, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
e Termo de Encerramento. 

BP- Exercício 2020 – JUCEPA 04/03/2021 - Fls. 179/187 
Termo de Abertura – fls. 188 

Termo de Encerramento – fls. 189 

11.3.3 -
b) 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da PJ; 

Fls. 191 

11.3.3-
c) 

Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da Licitante, 
emitida até 90 (noventa) dias imediatamente anterior à data marcada 
para a abertura do processo. 

Fls. 192/194 – JUCEPA – 13/04/2021 
PORTE: MICROEMPRESA 

11.3.3-
d) 

Certidão específica de arquivamento da Junta Comercial do Estado 
emitida até 60 (sessenta) dias imediatamente anterior à data marcada 
para a abertura do processo licitatório. 

Fls. 195 – JUCEPA 13/04/2021 

11.3.3-
e) 

Declaração de Habilitação Profissional – DHP e/ou Certificado de 
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional de 
Contabilidade e dentro da Validade, acompanhado de cópia da 
Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do 
Contador, ou profissional equivalente. 

FLS. 196/198 

11.3.3-
f) 

Prova de Capacidade Financeira, apresentando as demonstrações 
contábeis do último exercício social (art. 31, §4º, Lei nº 8666/93). 
Observação: A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), maiores que 01 (um), resultantes da aplicação de 
fórmulas. Deverá ser assinado pelo representante legal da empresa 
licitante e pelo Contador que assina o Balanço Contábil 
correspondente. 

Fls. 199 
ILG = 2,91 
ISG = 2,91 
ILG = 2,91 

Firmado pela Contadora Maria Delza Dias Feitosa (CRC-PA 006737-0) 

Q
U

A
L

IF
IC

A
Ç

Ã

O
 T

É
C

N
IC

A
 

11.3.4-
a) 

Comprovação da aptidão por meio de, no mínimo 01 (um) atestado 
de capacidade técnica, que comprove que a empresa licitante tenha 
executado ou esteja executando contrato compatível ao objeto dessa 
licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. Os atestados de capacidade técnica terão prazo de 
validade indeterminado, salvo quando nos mesmos estiver explícita 
sua validade, os atestados  deverão ser apresentados em original ou 
cópia acompanhado de cópia de contrato ou notas fiscais 

Fls. 160/161; 214/215 

 

Anexo 
II 

Declarações do Pregão Eletrônico fls. 178 

Fonte: Autos do PE 9/2021-014-FMAS 
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Neste ponto, cumpre reiterar posicionamento desta Controladoria Interna já 

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

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

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

causaram a inabilitação de várias empresas, relacionadas no relatório.  

 

O Tribunal de Contas já se posicionou nesse sentido: 

 
Para fins de habilitação jurídica, é vedada a exigência de apresentação de alvará 
de funcionamento sem a demonstração de que o documento constitui exigência do 
Poder Público para o funcionamento da licitante, o que deve ser evidenciado 
mediante indicação expressa da norma de regência no edital da licitação. 
Acórdão 7982/2017-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES 
ÁREA: Licitação | TEMA: Habilitação jurídica | SUBTEMA: Documentação 
Outros indexadores: Exigência, Alvará, Funcionamento 
Publicado: Boletim de Jurisprudência nº 188 de 18/09/2017 
 
A autorização ou o alvará de funcionamento para o endereço indicado pela licitante 
não constitui exigência documental de habilitação prevista na Lei 8.666/1993, de 
modo que a habilitação de empresa eventualmente sem tal título não configura 
irregularidade na licitação nem ofensa ao princípio da isonomia. 
Acórdão 4182/2017-Segunda Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ 
ÁREA: Licitação | TEMA: Habilitação de licitante | SUBTEMA: Exigência 
Outros indexadores: Autorização, Alvará, Funcionamento. 

 
 
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. 

 

Observa-se, conforme tabela, que a empresa  LIBERAL MAGAZINE LTDA 

(CNPJ 05.123.375/0001-62) apresentou todos os documentos  de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação econômica e técnica, exigidos pelo edital.  

Faltam algumas certidões pedidas na fase preliminar, as quais, em o parecer 

jurídico conclusivo - Parecer Técnico Jurídico nº 0110/2021-PROJUR, firmado pelo Dr. 

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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Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), em 14/05/2021, proferido nos autos no PE 

9/2021-005,  enfrentou  a questão esta mesma questão, após minuciosa análise, inclusive 

citando jurisprudência do TCU (Acórdão nº 991/2006), concluiu pela ilegalidade de 

exigências de certidões não contempladas nos art. 27 a 31 da Lei nº 8666/1993 

(CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA, TCU, CEIS, CNJ, CADIN), além de restringir o caráter 

competitivo do certame, além de afrontar o disposto no inciso XXI do art. 37 da CRFB/88.  

O Douto parecerista, naqueles autos, observou que houve preclusão 

consumativa, posto que a empresa não pediu esclarecimentos de tal ponto no edital, bem 

como não interpôs recurso, apresentando jurisprudência que respaldam seu 

posicionamento. Mas, ao final, recomendou que se abstenha de exigir do licitante a 

apresentação das consultas mencionadas no item 10.1 do edital como condição 

prévia à análise da documentação referente sua habilitação. 

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 31, a exemplo da exigência de alvará municipal, certidão trabalhista de 

jurisdição estadual, certidão de inteiro teor, certidão simplificada, além de outros, 

extrapolam o rol de documentos previstos na norma geral. 

 

Não houve interposição de recursos. 

 

3.4   DA IMPESSOALIDADE 

 

Com a ressalva manifestada anteriormente por esta Controladoria quanto à 

documentação abusiva exigida no edital, mas, aprovado por parecer jurídico, até o presente 

momento, não se vislumbra óbices à impessoalidade. 

 

3.5 DA MORALIDADE 

 

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

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

adimplência, apresentadas nos autos pela empresa vencedora. 
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3.6   DA PUBLICIDADE 

 

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

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

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

11.832/2014/TCMPA, alterado pela Resolução nº 29/2017/TCMPA, art. 6º, I) 12. 

 

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

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

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

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

 

Note-se que o aviso de licitação, firmado pelo Pregoeiro (fls. 126), consta que: 

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

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

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

transparência (sítio oficial da prefeitura)13, de  acordo com o que preleciona a Lei nº 

12.527/2011, arts. 3°, I a V14, 5º15, 7º, VI16, e 8º, §1º, IV, e §2º17; e no Mural de Licitações 

do TCM/PA: 

 

12 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; ... 
13 Licitações Archives - Prefeitura Municipal de Jacundá | Gestão 2021-2024 (jacunda.pa.gov.br – acesso em 

25/05/2021, às 21h08. 
 
14 Lei nº 12.527/2011. Art. 3º Os procedimentos previstos neta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos 
da administração pública e com as seguintes diretrizes:  I - observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento 
ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle 
social da administração pública. 
15 Lei nº 12.527/2011. Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão. 
16 Lei nº 12.527/2011. Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter: ...  VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 
públicos, licitação, contratos administrativos; e .. 
17 Lei nº 12.527/2011. Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

https://jacunda.pa.gov.br/categoria/licitacoes/
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TCU. Acórdão nº 2622/20215 -Plenário: 

(...) 

9.2.1.8. publicar todos os documentos que integram os processos de 

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

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

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

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

(...) 

 

Ainda, verifica-se que inserção do Edital do Pregão Eletrônico no Mural de 

Licitações do TCM/PA18, de acordo com art. 6º, I, e Anexo II da Resolução nº 

11.535/2014/TCMPA, e respectivas alterações. 

 

3.7   DA EFICIÊNCIA 

 

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

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

relatório do fiscal/gestor do contrato. 

 

“Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo 

critérios objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais 

vantajosa para a Administração e a promover o desenvolvimento nacional 

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

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

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

Administrativos. 2012, p.11). 

 

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

às Secretarias  Municipais de Assistência Social - SEMAS e de Políticas para as Mulheres 

- SEPOM (compra compartilhada), o que, por si só, gera uma economia processual. 

 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. § 1º Na divulgação das informações a que se 
refere o caput, deverão constar, no mínimo: ... IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; ... § 2º Para 
cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores (internet). 
 
18 MURAL DE LICITAÇÕES - CONSULTA PÚBLICA (tcm.pa.gov.br) - acesso em 15/06/2021. 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6VleOpXR39UU


EFEITURA 
54.633/0001-80 

19 

 

 

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 local e 

banco de preços (cesto de preços), formando-se o preço referencial unitário e valor 

referencial por item. 

 

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

base no levantamento de mercado, 

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

relação de custo-benefício da contratação19 . 

 

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)20. 

Cumpre asseverar que, em razão da modalidade escolhida (pregão 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Logo, os itens 02 e 003 são exclusivos para Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (01 a 03), sendo a Vencedora Microempresa, com sede no Município de 

Jacundá/PA, que apresentou proposta (fls. 217), julgada válida pelo Pregoeiro.  

 

No que tange à eficácia, observa-se os valores referenciais constam da 

proposta, que instruiu o Termo de Referência. A presença de concorrentes e a disputa de 

lances, trouxe uma redução de R$51.772,25 (52,30%) no valor adjudicado, conforme 

tabela: 

Tabela 2: Diferença entre o Valor Total Adjudicação e o Valor Total Referencial: 

Valor Total de Referência Valor Total Adjudicado Diferença em 
VT_ADJ e VT_REF. 

Diferença Percentual 

R$98.987,25 R$ 47.215,00 -R$51.772,25 52,30% 

Fonte: Autos do PE 9/2021-014-FME 
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3.8  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

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

informando qual dotação orçamentária a  despesa será consignada.  

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

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

Orçamentárias e Plano Plurianual. 

Também, não consta dos autos declarações de adequação da despesa para 

atender às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 16, II) e de 

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

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

Lei Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual, o que deve ser apresentado aos autos. 

4. DA ANÁLISE DO OBJETO 

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

requisitos formais para a deflagração do processo administrativo na modalidade 

Chamamento Público, no que se refere à apreciação do valor; regularidade da habilitação  

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

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

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

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

de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 

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

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

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

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

impostos. 

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

futura e eventual aquisição de kit enxoval para recém-nascidos para o Fundo de Assistência 

Social e Secretaria Municipal de Políticas para Mulher a Mulher vinculadas à Prefeitura de 

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

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

decisão quanto à homologação ou não do presente certame: 

 

4.1 Convalidado o Termo de Aprovação do Termo de Referência e de 

Autorização de Abertura do Processo Licitatório, a ser firmado pela Autoridade Competente, 

ou anexado ato de delegação de competência; 

4.2 Seja certificado pelo Órgão Gerenciador que a proposta vencedora 

atende à necessidade da demanda e que os valores adjudicados estão compatíveis com  o 

mercado; 

4.3 Envie-se os autos ao Contador Municipal para: 

4.3.1 Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira, 

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

informando à qual dotação orçamentária será consignada a despesa oriunda 

deste certame, bem como as fontes de recurso necessárias à consignação 

das despesas; 

4.3.2 Avaliação da necessidade prévia de suplementação orçamentária por 

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

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

4.4 Sejam apresentadas Declarações de Adequação Orçamentária e 

Disponibilidade Financeira (art. 16, II, da LC 101/2000), firmadas pelos ordenadores de 

despesas; 

4.5 Após cumpridas as recomendações, rementem-se os autos ao Prefeito, 

na qualidade de Autoridade Competente para decisão quanto à homologação; 

4.6 Lavre-se Ata de Registro de Preços; 

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

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

4.8 Em caso de contratação, anexe-se a Portaria do Fiscal/Gestor do 

Contrato. 
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5.  CONCLUSÃO  

 

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

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

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

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

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

daquele emanado por esta Controladoria Interna. 

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

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

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

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

opinou pela homologação do certame.  

Desta forma, a Controladoria Interna, observadas as recomendações e 

ressalvas exaras neste parecer, manifesta-se favorável à homologação do certame, vez 

que a habilitação da empresa  LIBERAL MAGAZINE LTDA (CNPJ 05.123.375/0001-62),  

que apresentou todos os documentos de habilitação, em conformidade com os arts. 27 a 

31 da Lei nº 8.666/1993. E  a respectiva proposta vencedora apresenta uma grande 

economia, em relação aos valores referenciais. 

É o parecer. 

 

Encaminha-se os autos à Comissão Permanente de Licitação. 

 

Jacundá/PA, 18 de junho de 202121. 

 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 

 

21 Justifica-se o lapso temporal entre o recebimento dos autos e emissão do presente parecer,  pela complexidade da 
análise e em razão do volume de trabalho desta Controladoria Interna. 
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