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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 026/2021 

  
Processo Licitatório: 1/2021-003-PMJ 
Modalidade: CONVITE 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, 
INFRAESTRUTURA ESERVIÇOS DE  URBANOS DO MUNICÍPIO 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 14/05/2021, às 14h58, 

para análise o Processo Licitatório nº 1/2021-003-PMJ, na modalidade CONVITE, 

devidamente autuado, numerado e rubricado, contendo páginas de 001 a 174, para 

aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, 

Infraestrutura e Serviços Urbanos dp Município de Jacundá-PA. 

 

1. PRELIMINAR 

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

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na 

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

art. 279 do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Ato Nº 23, de 16 de 

dezembro de 2020)3, 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;  
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 
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Neste sentido, cabe ressalva à responsabilidade solidária do Controle 

Interno, só haverá responsabilização quando conhecendo a ilegalidade ou irregularidade 

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

constitucional de apoiar o Controle Externo. 

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

esta atribuição restrita do gestor. 

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

de despesas, segue manifestação do Controle Interno. 

 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

 

I. Capa Volume I; 

II. Ofício nº 144/2021-SEMOB, de 01/03/2021, firmado pelo Secretário 

Municipal de Obras, Infraestrutur e Serviços Urbanos, Celso Marcos (Portaria Nº 

010/2021), solicita abertura de processo licitatório para aquisição de peças e prestação de 

serviços mecânicos para manutenção dos veículos, máquisas e equipamentos 

pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 

Urbanos do Município de Jacundá, 01/02: 

• Justificativa: ... Naturalmente, o objeto da contratação, retro mencionado, efetivaria o 
regular funcionamento da frota veicular, preservando o maior bem tutelado pelo direito. 
Por evidente, o serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular da 
Secretaria de Obrs não pode sofrer descontituindade, sob pena de causar danos aos 
serviços prestados com veículos e máquinas. Saliento,  ainda, que a aquisição de peças 
e contratação de veículos constantes na relação ao final deste ofício é essencial par ao 
bom desenvolvimento dos trabalhos e seja realizado o mais urgente possível. 

• Planilha contendo a descrição de 31 itens (peças e serviços), indicando as 
quantidades/unidades necessárias. 

III. Despacho, em 01/03/2021, de determinação de providências para 

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

cobertura de despesas, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 03;  

IV. Pesquisa de Mercado Local com empresas cuja atividade principal é 

ou secundáriade compatíveis com o objeto licitado fls. 04/09: 

• Cotação de Preços da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA EPP (CNPJ 
nº CNPJ: , com sede em Jacundá/PA); 

 

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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o CNPJ: 36.731.155/001-45; 
o Data de Abertura: 23/03/2015; 
o Porte: EPP: 
o Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 
o Atividade Principal: 

▪ comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores (CNAE 45.30-7-03); 

o Atividade Secundária: 
▪ serviços de manutenção e reparação mecânica  de veículos 
automotores (CNAE 45.20-0-01), e manutenção e reparação de 
máquinas-ferramentas (33.14.7-13), outras; 

o Endereço: Av. Cristo Rei, 629, Santa Helena, Jacundá/PA; 
o QSA: 

▪ Bruno de Oliveira Ribeiro (Sócio-Adminsitrador); 
▪ Amanda de Oliveira Ribeiro; 

• Cotação de Preços da empresa GEORGE DE SOUSZA SANTOS 
02922489205: 

o CNPJ: 34.636.060/0001-17; 
o Data de Abertura: 23/08/219; 
o Porte: ME; 
o Natureza Jurídica: Empresário Individual; 
o Atividade Principal: 

▪ Serviços de usinagem, tonearia e solda (CNAE 45.30-7-03); 
o Atividade Secundária: 

▪ serviços de manutenção e reparação mecânica  de veículos 
automotores (CNAE 45.20-0-01); 

o Endereço: R. Moran, 3, Bairro Industrial, Jacundá/PA; 
o QSA: George de Souza Santos; 

• Cotação de Preços  da  empresa JACUNDÁ COMPERCIO E SERVIÇOS 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; 

o CNPJ: 36.731.155/001-45; 
o Data de Abertura: 23/08/219; 
o Porte: ME; 
o Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Ltda; 
o Atividade Principal: 

▪ comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores (CNAE 45.30-7-03); 

o Atividade Secundária: 
▪ serviços de manutenção e reparação mecânica  de veículos 
automotores (CNAE 45.20-0-01), e manutenção e reparação de 
máquinas-ferramentas (33.14.7-13), outras; 

o Endereço: Av. Cristo Rei, 541, banta Helena, Jacundá/PA; 
o QSA: 

▪ Fábio Alves de Lima; 
▪ Eliandreson Ribeiro Miranda (Sócio-Administrador); 

 

V. Mapa de Cotação de Preços,  – preço médio (as três empresas 

apresentaram cotações para todos os itens), fls. 10/12;  

VI. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fs. 13; 

VII. Resumo de Cotação de Preços – valor médio (valor médio total R$ 

171.283,32), fls. 14; 

VIII. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fs. 15 - retificado; 
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IX. “Termo de Referência”4, apresenta a especificação do objeto, com 

descrição de 31 itens, da quantidade, unidade e custo unitário, a justificativa, a 

responsabilidade do contratante, valor, dotação orçamentária, condições de pagamento 

econtrole de execução. Note-se que o “termo de referência” trás observação: será de 

participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte os itens 

cujo valor será até R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48, I, daLei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, firmado pela 

Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 02/03/2021, fls. 16/18; 

X. Despacho, de 02/02/2021, firmado pelo Senhor Ezequias da Silva 

Souza (CRC PA-021316/O-8), em 02/03/2021, com fulcro no art. 14 da Lei nº 8.666/93, 

atestando que a despesa será consignada à dotação orçamentária: Exercício 2021 – 

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, 

Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

Saúde, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; fls. 19;  

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

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

de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianula  - PPA, de 02/03/2021, firmada 

pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 20; 

 

4 Para as modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, como é o caso do CONVITE, deve 
utilizado Projeto Básico: Art. 6º ... IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante 
as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; c) identificação dos 
tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos 
de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;..  o Termo de Referência é utilizado para a 
modalidade pregão, instituído pela Lei nº 10.520/2002: Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o 
seguinte:I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 
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XII. Termo de Aprovação do “Termo de Refereência” e autorização de 

abertura de processo licitatório, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, 

03/03/2021, fls. 21, na qualidade de Autoridade Competente; 

XIII. Portaria nº 018/2021-GP, de 05/01/2021, que nomeia os membros 

titulares da Comissão Permanente de Licitação, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares (fls. 22/23): 

• Presidente: Virgílio Braga Barbosa Júnior; 

• Membros: Idna da Silva Calazans, Igo Viana Silva, Adriane Ferreira Lima; 

XIV. Termo de autuação, firmado pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, Virgílio Braga Barbosa Júnior, em 05/02/2021, fls. 24; 

XV. Minuta de Instrumento Convocatório PL nº 1/2021-003, contendo: 

Anexo I – “Termo de Referência”; Anexo II – Minuta de Contrato, fls. 47/63; 

XVI. Despacho de Envio de autos à Assessoria Jurídica, em 05/03/2021, 

firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Virgílio Braga Barbosa Júnior, em 

05/02/2021, fls. 43; 

XVII.  Parecer Técnico Jurídico nº 0127/2021-PROJUR, firmado em 

05/03/2021, 18h44, pelo Doutor Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567),  que, após 

relatório dos autos do processo administrativo e de esclarecimentos quanto à natureza 

jurídica do parecer jurídico, fundamentou a modalidade convite (até valor de 

R$176.000,00, in casu) no art. 22, §3º da Lei nº 8.666/1993, asseverou quanto à 

publicidade, devendo ser afixado em local apropriado cópia do instrumento convocatório, 

número mínimo de participantes analisou o instrumento convocatório, e aventou a 

possibilidade de fracionamento de despesas. Desta forma, manifestou-se pela aprovação 

do instrumento convocatório, condicionado à verificação da não existência de 

fracionamento de despesas inserta no §5º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, 

recomendando: 

a) Numere-se devidamente os autos; 

b) Acoste a pedido da Secretaria planilha com a especificação das peças e 

serviços a serem licitados; 

c) Observe-se sobre a possível ocorrência de fracionamento de despesas por 

fragmentação de processo licitatório em lesão ao §3º do art. 23 da Lei nº 

8.666/1993; 

d) Para tanto deve ser mencionado, nas futuras licitações, pelo Setor Contávil, 

a natureza do recurso, se federal: voluntário ou obrigatório – a ser utilizado para 

custeio das despesas oriundasa do certame, isso com a finalidade de aferição do 

procedimento licitatório; 
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XVIII. Instrumento Convocatório nº 001/20201 (PL nº 1/2021-003) – Sessão 

de Abertura 15/03/2021, 14h00, contendo: Anexo I – “Termo de Referência”; Anexo II –– 

Minuta de Contrato, firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Virgílio Braga 

Barbosa Júnior, fls. 56/64; 

XIX. Aviso de Licitação, em 05/03/2021, firmado pelo Presidente da 

Comissão de Licitação, Virgílio Barbosa Júnior, fls. 65; 

XX. Certidão de Divulgação, em 05/03/2021, fls. 66; 

XXI. Termo de Juntada de Protocolos  de Entrega de Instrumentos 

Convocatórios, em 05/03/2021, firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Virgílio 

Barbosa Júnior, fls. 97, entregues para as mesmas empresas MEGA AUTO CENTER 

LTDA ME (CNPJ  22.101.048/0001-29, com sede em Jacundá/PA) - fls. 68; GEORGE DE 

SOUZA SANTOS 02922489205 (CNPJ nº 34.636.060/0001-17, com sede em 

Jacundá/PA), fls. 69; JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

LTDA ME (CNPJ 36.731.155/0001-45, com sede em Jacundá/PA), fls. 70;  

XXII. Lista de Presença, 15/03/2021, 14h40, firmada pelos representantes 

das empresas MEGA AUTOCENTER LTDA, JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 71; 

XXIII. Termo de Juntada de Documentos de Habilitação, em 15/03/2021, 

firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Virgílio Barbosa Júnior, fls. 72; 

XXIV. Documentos de Habilitação da empresa GEORGE DE SOUZA 

SANTOS 02922489205 (CNPJ nº 34.636.060/0001-17, com sede em Jacundá/PA), fls. 

074/: 

• Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 

• Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ), emitido em 
19/01/2021; 

• CNH de Georde de Souza Santos; 

• Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, emitida em 
19/02021, válida até 18/08/2021; 

• Certificado de Regularidade FGTS – CRF, validade de 16/02/2021 a 
17/03/2021; 

• Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal, expedica em 
19/05/2021, válida até 0/05/2021; 

• Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, expedid em 
19/02/2021 a 18/08/2021; 

• Certidão Negativa Trabalhista, emitida em 19/02/201, válida até 17/08/2021; 

• Declaração de que não emprega menor de 18 anos (art. 7º, XXXII do art. 7º da 
CF/88); inexistência de fatos impeditivos de habilitação; 

XXV. Documentos de Habilitação da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA 
ME (CNPJ  22.101.048/0001-29, com sede em Jacundá/PA), 84/132: 

• Cédula de Identidade  e CPF do Sócio-Administrador Bruno de Oliveira 
Ribeiro; 
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• Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ nº 22.101.048/0001-
29), emitido em 15/03/2021, às 10h38; 

• Comprovante de Inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual (I.E. nº 
15.480.668-4), emitida em 28/01/2021; 

• Alteração Contratutal da Sociedade MEGA AUTO CENTER LTDA ME 
(CNPJ  22.101.048/0001-29),  registrada na JUCEPA em 12/11/2019, 
Arquivamento nº 20000631511 de 12/11/2019, Protocolo nº 195217438 de 
08/11/2019 NIRE 150201398691, chancela 92098753990401, outras alterações 
contratuiais e contrato constitutivo; 

• Alvará de Funcionamento Expedido pela Secretaria de Finançsa do 
Município de Jacundá 2021, válido de 14/-01/2021 a 31/12/2021;  

• Certidão de Regularidade do FGTS, válido de 24/02/2021 a 25/03/2021; 

• Certidão Relaridade Fiscal com a Fazenda Nacional, emitida em 
16/10/2020, válida até 14/04/2021; 

• Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, emitia em 
19/02/2021, válida até 18/08/2021; 

• Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal, emitida em 
15/02/2021, válida 13/06/201; 

• Certidão Negativa Trabalhista; 

• Certidão Judicial Cível Negativa (Falência e Recuperação Judicial), emitida 
em 28/01/2021, válida até 28/04/2021; 

• Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Balanço Batrimonial, 
encerrado em  31/12/2019, Demonstração de resultado do Exercício de 
01/01/2019 a 31/12/2019 , Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 a 
31/12/2021; Termo de Autenticação da Jucepa, em 27/03/2020;  

• Declaração de que não emprega menor de 18 anos (art. 7º, XXXII do art. 7º 
da CF/88); inexistência de fatos impeditivos de habilitação;  

XXVI. Documentos de Habilitação da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME (CNPJ 36.731.155/0001-45, com sede 

em Jacundá/PA), fls. 210/226; 

• Contrato da Sociedade Limitada Jacundá Comércio e Serviços de Peças 
Automotivas Ltda, Registrado em 19/03/2020, Arquivamento 200000649306 de 
19/03/2020, Protocolado 2045235532 de 18/03/2020 NIRE 1501573655, Chancela 
149759627449655; 

• Cédula de Identidade do Sócio Adminsitratoi Eliandreson Ribeiro de Miranda 
e comprovande de endereço do sócio; 

• Cópia da CNH no sócio Fábio Alves Almeida e comprovante de endereço do 
sócio; 

• Alvará de Funcionamento, expedido pela Secretria Municipal de Finanças 
do Município de Jacundá  (Inscrição Municipal 5120020), emitio em 03/02/2021, 
válido até 31/12/2021; 

• Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ), emitido em 22/02/2021; 

• Certidão de regularidade fiscal junto à Fazenda Nacional, emitida em 
11/02/2021, válida até 10/08/2021; 

• Certidão de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, emitida em 
22/02/201, válida até 21/08/2021; 

• Certidão de regularidade trabalhista, emitida em 22/02/2021, válida atpe 
20/08/2021; 

• Certidão de regularidade municipal, emitida em 08/02/2021, válida até 
09/01/021; 

• Certidão de Regularidade do FGTS, emitida em 20/02/2021 a 21/03/2021; 

XXVII. Termo de Juntada de Propostas Comerciais, em 15/03/2021, firmado 

pelo Presidente da Comissão de Licitação, Virgílio Barbosa Júnior, fls. 150: 
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• Proposta de Preços da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME (CNPJ 36.731.155/0001-45, com sede em 
Jacundá/PA), fls. 151/154 – Proposta para todos os itens - Valor Total 
R$164.320,00  (e  consta valor por extenso), validade da proposta (60 dias), 
condições de pagamento (30 dias), prazo de execução do objeto (2 dias úteis); 

• Proposta de Preços da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA EPP (CNPJ  
22.101.048/0001-29, com sede em Jacundá/PA), fls. 155A/158 – Propsota para 
todos os itens: Valor total: R$175.965,00 (e consta valor por extenso), prazo de 
validade da proposta (60 dias), prazo para pagamento (30 dias), prazo para 
entrega (03 dias); 

• Proposta de Preços da empresa GEORGE DE SOUSA SANTOS 
0292248905 ME (CNPJ  34.636.060/0001-17, com sede em Jacundá/PA), fls. 
159/162 – Proposta para todos os itens: Valor total: R$173.465,00 (e consta valor 
por extenso), prazo de validade da proposta (60 dias), prazo para pagamento (30 
dias), prazo para entrega (03 dias); 

XXVIII. Ata de Sessão de Julgamento de Envelopes “01 – Habilitação”  

e “02 – Propostas Comerciais do Convite nº 1/2021-003, fls. 152-A: 

Data: 15/03/2021  Horário: 14h00 
Local: Prefeitura Municipal de Jaucndá: 
Presentes: 
Virgílio Braga Barbosa Júnior – Presidente da Comissão de Licitação 
Idna da Silva Calazans e Adriane Ferreira Lima – Membros 
Bruno de Oliveira Ribeiro, Representante da MEGA AUTO CENTER LTDA; 
Elianderson Ribeiro de Miranda, Representante da JACUNDÁ COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA; 
Georde de Sousa Santos, Representante da GEORGE DE SOUZA 
SANTOS 0292248905 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS URNBANOS DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA 
Decisão quanto à Habilitação: (...) Após a análise realizada pela 
Comissão dos Documentos de habilitação foi solicitado aos licitatantes 
presentes que analisassem, também os referidos documentos. Ato contínuo, 
o(a) Sr(a) Presidente(a) proferiu em viva voz o resultado da habilitação, 
onde declarou habilitadas as proponentes participantes do certame: MEGA 
AUTO CENTER LTDA, JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA, GEORGE DE SOUZA SANTOS 0292248905. 
Perguntas sobre o prazo recursal, assinando Termo de Renúncia. (...) 
Decisão quanto ao Julgamento das Propostas: (...) Em seguinda passou 
para a abertura do envelope “B” Proposta de Preço, após foi lido os preços 
em voz alta para que fosse elaborado o mapa comparativo. Em seguida o(a) 
Sr(a). Presidente(a) solicitou que os membros da Comissão e licitantes 
presentes rubricassem as referidas propostas. Concluída a abertura dos 
envelopes de propostas de preço e o devido exame os mesmos, passou-se 
ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde 
constatou-se que o participante JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, foi vencedora dos itens de 001 a 026, 
perfazendo o valor total de R$126.820,00  (Cento e vinte e seis mil, 
oitocentos e vinte reais); GEORGE DE SOUZA SANTOS 0292248905 foi 
vencedor dos itens 027 a 031, perfazendo o valor de R$31.850,00 (trinte e 
um mil, oitocentos e cinquenta reais).  . Foi perguntado então aos Licitantes 
presentes se renunciariam  ao prazo recursal, o que de pronto concordaram 
com resultado, assinando Termo de Renúnica. Nada mais para constart foi 
encerrada a presente Sessão e lavrada a presente ATA que vai assinada 
pelos membros desta Comissão e pelos licitantes que desejarem. -Assinada 
por todos os presentes. 

XXIX. Declaração de Renúncia de direito de recurso da decisão que julgou 

as propostas, em 15/03/2021, firmada pelos representantes das empresas MEGA 
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AUTOCENTER LTDA, JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

LTDA, GEORGE DE SOUZA SANTOS 0292248905, fls. 154; 

XXX. Despacho de envio de autos à assessoria jurídica em 15/03/2021, fls. 

165; 

XXXI. Parecer Técnico Jurídico nº 0130/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), em 15/03/2021, às 18h33, fls. 166/173, 

que, após relatório do processo administrativo, fundamentação da modalidade, atestou o 

cumprimento do prazo entre a publicação (05/03/2021) e a sessão publica (15/03/2021); 

verificou que três empresas rceberam convites (George de Souza Santos – MEI; Mega 

Auto Center Ltda; e Jacundá Comércio e Serviços de Peças Automotivas Ltda), as quais 

participaram da fase competitiva do certame, apresentando propostas válidas. Sagraram-

se vencedoras as empresas George de Souza Santos – MEI; e Jacundá Comércio e 

Serviços de Peças Automotivas Ltda. A avaliou a documentação de habilitação da 

empresa Mega Auto Center Ltda;  as quais não cumpriram todos os requisitos de 

habilitação, deixando de apresentar a certidão negativa de falência e concordata. Mas, 

verificando que são Micro e Pequenas Empresas, pelo rol de documentação acostado, 

não seria caso de inabilitação dos licitantes, privilegiando-se assim o princípio da 

competitividade e da vantajosidade. Reiterou a possibilidade de fracionamento de 

despesas como o fez no parecer preliminar; ao final, manifestou-se pela homologação, 

condicionado à verificação de não existência de fracionamento de despesas inserta no 

§5º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, bem como pela deflagração da contratação, nos 

termos das seguintes recomendações: 

a) Numere-se devidamente os autos; 
b) Observe-se sobre a possível ocorrência de fracionamento de despesas por 
fragmentação de processo licitatório em lesão ao §3º do art. 23 da Lei nº 
8.666/1993; 
c) A realização de empenho em caso de contratação iminente; 
d) Nomeação de fiscal quando ocorrer contratação; 
e) Para tanto deve ser mencionado, nas futuras licitações, pelo Setor Contávil, 
a natureza do recurso, se federal: voluntário ou obrigatório – a ser utilizado para 
custeio das despesas oriundasa do certame, isso com a finalidade de aferição do 
procedimento licitatório; 

XXXII. Despacho de envio de autos à Controladoria Interna, em 15/03/2021. 

No entanto, só recebido na Controladoria em 14/05/2021, às 14h58, mediante assinatura 

de livro de protocolo, fls. 174. 

 

É o relatório. 
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3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
O Processo Licitatório Processo Licitatório nº 1/2021-003-PMJ, na 

modalidade CONVITE, tem como objeto a aquisição de peças e serviços para veículos da 

Secretria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos do Município 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; 

 

3.2 Da Legitimidade para formalização da Demanda: 

 

Como visto no relatório, às fls. 01/02, encontra-se Documento de 

Formalização da Demanda (Ofício nº 144/2021-SEMOB, de 01/03/2021), foi firmado pelo 

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Celso Marcos (Portaria 

nº 001/2021-GP), solicitando abertura de processo licitatório para aquisição de peças e 

serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Apresentou justificativa e 

planilha com descrição de 31 (trinta e um) itens, respectivas quantidades e unidades. 

Portanto, fica evidenciada a legilimidade  do documento de formalização da demanda. 

 

 

3.3 Dos Requisitos Legais da Modalidade escolhida: 

 

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

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

127/2021-RPOJUR, firmado pelo Doutor Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), 

no qual o Parecerista avalia que a modalidade escolhida (convite) se amolda ao princípio 

da legalidade, vez que o valor referencial apresentado está abaixo do limite legal de 

R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). 
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O Douto Parecerista aprovou a minuta do ato convocatório, vez que em seu 

preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu 

setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo, a menção de que será regida por 

esta lei nº 8666/1993, o local, o dia e hora para recebimento da documentação e 

proposta, bem com o para início da abertura dos envelopes, bem como atende aos 

requisitos previstos nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/93. Além disso, asseverou que o 

anexo I do Convite destaca com clarez o objeto desta licitação, características, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas, informando especificação dos itens 

com a quantidade exigida. 

Também, verifica que o convite relaciona as condições gerais para 

participação, impedimentos e credenciamento, a forma de envio das propostas, abertura 

da sessão pública e do julgamento das propostas. Quanto à habititação, prevê a 

obrigatoriedade de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira e qualificação técnica, em consonância com os arts. 27 a 31 da Lei 

de Licitações, podendo ser dispensanda no todo ou em parte, conforme §1º art. 32 a Lei 

nº 8.666/1993.  

Observa-se que o parecerista demonstra preocupação com possível 

fracionamento de despesas na licitação, com fulcro no §5º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, 

citando Acórdão TCU nº 3.412/2013 – Plenário, recomeudou providências cautelares 

como condicionante para avoração do ato convocatório. 

Note-se que não houve cumprimento das recomentações do Douto 

Parecerista (alíneas “c” e “d”). 

 

Quanto às exigências de habilitação, previstas no Capítulo V do Instrumento 

Convocatório, são divididas entres pessoas jurídicas não cadastradas e pessoas jurídicas 

cadastradas: 

5.1 Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

5.1.1 As pessoas jurídicas não cadastratas deverão apresentar: 

5.1.1.1 Habilitação Jurídica: 

 - Registro Comercial, no caso de empresa indidivual; 

* Não se aplica a nenhuma das participantes; 

 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

documentos de eleição de seus administradores; 
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• Alteração Contratutal da Sociedade MEGA AUTO CENTER LTDA ME 
(CNPJ  22.101.048/0001-29),  registrada na JUCEPA em 12/11/2019, 
Arquivamento nº 20000631511 de 12/11/2019, Protocolo nº 195217438 de 
08/11/2019 NIRE 150201398691, chancela 92098753990401, outras alterações 
contratuiais e contrato constitutivo, fls. 88/106; 

• Contrato da Sociedade Limitada Jacundá Comércio e Serviços de Peças 
Automotivas Ltda, Registrado em 19/03/2020, Arquivamento 200000649306 de 
19/03/2020, Protocolo 2045235532 de 18/03/2020 NIRE 1501573655, Chancela 

149759627449655, fls. 134/137; 

• Certificado de Condição de Microempreendedor Individual da GEORGE DE 
SOUSA SANTOS 0292248905 ME (CNPJ  34.636.060/0001-17), fls. 74; 
 

 - Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

* Não se aplica a nenhuma das participantes; 

 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

em funcionamento no país, e ato de registro de autorização pra funcionamento expedido 

pelo órgão competente; 

* Não se aplica a nenhuma das participantes; 

 - cédula de identidade do proprietário ou representante legal da 

pessoa jurídica; 

* Cópia Simples da CNH do Titular empresa da GEORGE DE SOUSA SANTOS 
0292248905 ME (CNPJ  34.636.060/0001-17), fls. 76; 
* Cópia Simples da Cédula de Identidade do Sócio-Administrador da MEGA AUTO 
CENTER LTDA, fls. 85; 
* Cópia Simples da Cédula de Identidade do Sócio-Adminsitrador da JACUNDÁ 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, fls. 138, e do sócio, 
fls. 140;  
 
 

5.1.1.2 Qualificação econômico-financeira: 

 - Certidões Negativas de Falência e Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física; 

* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905– NÃO APRESENTOU; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA, fls. 189 – expedida em 28/01/2021 e válida até 
28/04/2021; 
* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  - 
NÃO APRESENTOU; 

 

5.1.1.3 Regularidade Fiscal: 

 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

do Ministério da Fazenda; 

* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 75 – emitido em 19/02/2021, às 
14:30:56; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA, fls. 86 – emitida em expedida em 15/03/2021, 
10:28:471:58; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

13 
 

* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  fls. 
143 – emitida em expedida em 22/02/2021, às 14:47:03; 

 

 - 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; 

* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 77 – emitida em 19/02/2021, 
válida até 18/08/2021; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA, fls. 109 – emitida em 16/10/2020, válida até 
14/04/2021; 
* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  fls. 
144 – emitida em 11/02/2021, válida até 10/08/2021; 

 

 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão 

Expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da Federação onde a 

licitante tem sua sede; 

* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 80/015, EMITA EM 19/02/2021, 
válida até 18/08/2021; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA - fls. 110/111– emitida em 19/02/2021, válida até 
18/08/2021; 
* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  fls. 
145/146 – emitidas em 22/02/2021, válida até 21/08/2021; 

 

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de 

Certidão Expedida pela Secretaria da Finanças do Municípo ou equivalente onde a 

licitante tem sua sede; 

* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 79 – emitida em 19/02/2021, 
válida até 10/05/2021; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA, fls. 112 – emitida em 15/03/2021, válida até 
13/06/2021; 
* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  fls. 
148 – emitida em 08/02/2021, válida até 09/05/2021; 

 

- Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 78 – emitida em 16/02/2021, 
válida até 17/03/2021; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA, fls. 108 – emitida em 24/02/2021, válida até 
25/03/2021; 
* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  fls. 
149 – emitida em 20/02/2021, válida até 21/03/2021; 

 

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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* GEORGE DE SOUSA SANTOS 0292248905, fls. 82 – emitida em 19/02/2021, 
válida até 17/08/2021; 
* MEGA AUTO CENTER LTDA, – emitida em 16/10/2020, válida até 13/04/2021 – 
NÃO APRESENTOU; 
* JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,  fls. 
147 – emitida em 22/02/2021, válida até 20/08/2021; 

 

5.1.2 – As pessoas jurídicas cadastradas, deverão apresentar: ... não será 

transcrito, vez que nenhuma para participantes utilizou-se deste dispositivo. 

... 

5.2 A apresentação dos documentos apresentados deverá supracidados 

derá ser por cópia autenticada em cartório, pela própria Comissão de Licitação ou 

originais. Os mesmos não serão devolvidos. 

* Todas as empresas apresentaram cópias simples das cédulas de 

identidades, devendo ser certificado pelo Presidente da CPL que foram conferidos com os 

originais, tendo em vista o princípio do formalismo moderado. 

Observando-se que todos os itens não menores que R$80.000,00, portanto, 

exclusivos às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme prevê o Anexo I do 

Instrumento Convocatório, fazendo-se necessário avaliar definição de microempresas e 

empresas de pequeno porte, prevista no Capítulo II da Lei Complementar nº 123/2006, 

e verificar a condição de participação e demais tratamentos diferenciados trazidos pela 

Lei Geral. 

Note-se que para efeitos de aplicação do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 (art. 3º) consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere 

o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, desde que:  

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual5-6 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

 

5 Lei Complementar. Art. 3º ... § 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o 

produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o 
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 

6 Lei Complementar. Art. 3º ... § 2º  No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que 
se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
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II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
quatro milhões e oitocentos mil reais).                     (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)     Produção de efeito 

 

No §3º  do art. 3º da Lei Complementar nº 123/200 dispõe que o 

enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como 

microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não 

implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas 

anteriormente firmados.  

 

Conforme preleciona o § 4º do art. 3º da referida norma, não poderá se 

beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, 

incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito 

legal, a pessoa jurídica: 

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior; 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou 
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 
anos-calendário anteriores; 
X - constituída sob a forma de sociedade por ações. 
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.               
      (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

Já no § 5o  , a norme informa que o disposto nos incisos IV e VII do § 

4o deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 

desta Lei Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta 

Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse 

econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham 

como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

No §6º do supracitdo dipositivo, está previsto que na hipótese de a 

microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas 

nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 

Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês 

seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 

 

Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a 

microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no 

inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa 

de pequeno porte (§7º). 

 

E, observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, 

a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita 

bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à 

condição de microempresa (ª8º). 

 

Ainda, é importante observar que o §9º dispões que empresa de pequeno 

porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II 

do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do 

tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de 

que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 

12:  

§ 9o-A.  Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário 
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput. 
§ 10.  A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de 
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 
2o estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art12
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§ 11.  Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios 
adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 
20, caso a receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calendário de início 
de atividade ultrapasse 1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado 
pelo número de meses de funcionamento nesse período, a empresa não poderá 
recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, relativos ao 
estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado, com 
efeitos retroativos ao início de suas atividades. 
§12.  A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o 
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por 
cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos 
da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente. 
§ 13.  O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se 
o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por 
cento) dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os 
efeitos do impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente. 

A Lei Complementar nº 147/2014 altrou a redação dos §§14, 15 e 16: 

§14.  Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no 
inciso II do caput ou no § 2o, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas 
decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada 
por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico 
prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de exportação 
também não excedam os referidos limites de receita bruta anual.                
     (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de 
efeito) 
§15.  Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 
1o do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações de 
alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão consideradas 
separadamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas 
decorrentes da exportação.                     (Redação dada pela Lei Complementar nº 
147, de 2014)      (Produção de efeito) 
§16.  O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN.              
    (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
E a Lei Complementar nº 155/2016, vetou os §§17 e 18 deste dispositivo. 

 

A Lei Complementar nº 147/2014 incluiu o art. 3ºA na Lei Complementar nº 

123/2006 para estender o tratamento jurídico diferenciado ao produtor rural pessoa física 

e ao agricultor familiar conceituado na Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, com 

situação regular na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta 

anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o  o disposto nos arts. 6o e 7o, 

nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII desta Lei 

Complementar, ressalvadas as disposições da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008. No 

entanto, esta equiparação não se aplica às disposições do Capítulo IV da Lei 

Complementar nº 123/2006, conforme prevê o parágrafo único da citada norma. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm
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Com a alteração em 2014 (LC 147/2014) também foi incluído o art. 3o-B que 

dispõe que os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, 

assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 3o, ainda que não enquadradas 

no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção.  

 

Após as explanações quanto às definições legais e equiparações, é de suma 

importância ressaltar que análise de enquadramento e desenquadramento das 

Micrempresas e Empresas de Pequeno Porte é competência da Junta Comercial do 

Estado do Pará – JUCEPA, e, em caso de dúvidas não sanadas da documentação 

apresentada nos autos, pode-se recorrer ao referido órgão competente. 

 

Assevera-se, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014,  um rol de tratamento diferenciado e favorecido às 

Microempreas e Empresas de Pequeno Porte, sendo um deles o acesso a mercados 

(Capítulo V), subdividindo em suas seções: das aquisições públicas (Seção I) e acesso a 

mercado externo (Seção II). No caso em tela será considerado na análise os artigos 42 a 

49 da Lei Geral Nacional, observando-se as especificidades da legislação municipal (art. 

33 da Lei Municipal nº 2.486/2010 e art. 1º do Decreto nº 029/2021). 

 

Dito isso, a tabela abaixo, construída com base nas supracitadas 

disposições da Lei Geral Nacional, facilitará a análise dos beneficiários do tratamento 

diferenciado e favorecido previsto no Capítulo V da LC 123/2006: 

 

Tabela 1 – Classificação por porte da empresa: 
PORTE RECEITA BRUTA ANUAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Microempreendedor Individual – 
MEI 

Até R$81.000,00 §1º do art. 18-A da LC 123/2006; 

Microempresa – ME Igual ou inferior a R$ 360.000,00 Inciso II do art. 3º da LC 
123/2006; 

Empresa de Pequeno Porte Superior a R$ 360.000,00  e igual 
ou inferior a R$ 4.800.000,00 

Inciso III do art. 3º da LC 
123/2006; 

Sem emquadramento Superior a R$4.800.000,00  §9º do art. 3º da LC 123/2006; 

Produtor Rural Pessoa Física e 
Agricultor Familiar  

Até R$4.800.000,00 Art. 3º-A da LC 123/2026, 
observadas disposições da Lei 
11.326/2006 e Lei 11.718/2008 

Fonte: Lei Complementar nº 123/2006 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

19 
 

 

Com base na análise do comprovante de inscrição no cadastro nacional de 

contribuintes (CNPJ), obtemos as seguintes informações das empresas participantes: 

 

Tabela 2 – Empresas participantes da interna (Cotações) e da fase externa (propostas) 
do PL 1/2021-003-PMJ: 

RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DE 
ABERTURA 

SEDE ATIVIDADE 
ECONÔMICA  

NATUREZA 
JURÍDICA 

PORTE 

MEGA AUTO CENTER 
LTDA 
 
QSA:  
 
Sócio-Adminsitrador: 
Bruno de Oliveira Ribeiro 
Sócio: Cintia Araújo Silva 

22.101.048/0001-29 23/03/2015 
 

Jacundá//PA Principal: 
45.30-7-03 – Comércio a varejo 
de peças e acessórios novos 
para veículos automotores 
Secundárias:  
45.20-0-01 – Serviços de 
manutenção e reparação 
mecânica de veículos 
automotores... 

206-2 – Sociedade 
Empresária Ltda 

EPP 

GEORGE DE SOUSZA 
SANTOS 02922489205 
QSA:  
GEORGE DE SOUSZA 
SANTOS  

34.636.060/0001-17 23/08/219 Jacundá//PA Principal: 
45.30-7-03 - Serviços de 
usinagem, tonearia e solda; 
Secundária: 
45.20-0-01 -serviços de 
manutenção e reparação 
mecânica  de veículos 
automotores (CNAE); 
 
 

215-5 – Emprsário 
Individual 

ME 

JACUNDÁ COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA 
QSA:  
Sócio-Adminsitrador: 
Bruno de Oliveira Ribeiro 
Sócio: Cintia Araújo Silva 

36.731.155/0001-45 19/03/2020 Jacundá//PA Principal: 
45.30-7-03 – Comércio a varejo 
de peças e acessórios novos 
para veículos automotores 
Secundárias:  
45.20-0-01 – Serviços de 
manutenção e reparação 
mecânica de veículos 
automotores 
.. 

206-2 – Sociedade 
Empresária Ltda 

ME 

Fonte: CNPJs – Pesquisa realizada pela CONTRIN7. 
 

Em análise das tabelas 2, a princípio as empresas participantes têm porte de 

microempresa ou empresa de pequeno porte e, conforme comprovante de inscrição no 

cadastro nacional de contribuintes. 

 

A empresa MEGA AUTO CENTER LTDA apresentou balanço patrimonial e 

demonstratações contábeis que corroboram esta assertiva, vez que a receita bruta anual 

compatível com Empresa de Pequeno Porte, somando R$704.676,70, no exercício 2019, 

com Índice de Liquidez Geral – ILG de 1,19, e Índice de Liquidez Corrente – ILC de 1,42, 

e Índeice de Solvência Geral – ISG de 1,19. 

 

As empresas GEORGE DE SOUSZA SANTOS 02922489205 e JACUNDÁ 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA não apresentaram a 

Certidão Negativa de Falência e Concordata, exigência do item “5.1.1.2” do ato 

convocatório; 

 

 

7 Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fazenda.gov.br) – acesso em 24/05/2021. 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

20 
 

Neste ponto, esta Controladora Interna diverge do parecer jurírico 

conclusivo, vez que, embora as empresas tenham pequeno porte, note-se que NÃO 

caberia a regularidade fiscal tardia, tratamento diferenciado concedido à Microempresas 

e Pequenas Empresas, prevista no art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, 

justamente porque, em respeito ao princípio da isonomia, a própria lei exige que, ainda 

que seja positiva, a Microempresa dever apresentar toda a documentação exigida no ato 

convocatório, observe-se: 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e  
trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.    -
 (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de 
efeito        (Vide Lei nº 14.133, de 2021) 

Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção 
de efeito        (Vide Lei nº 14.133, de 2021 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação 
a regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias    
úteis,  cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.                    (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 
2016)      Produção de efeito 

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, 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 os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

Não bastasse isso, a regularização tardia somente se refere à regularização 

fiscal e trabalhista, não se estendendo à qualificação econômica.  

Portanto, as duas empresas vencedoras não preencheram todos requisitos 

para habilitação, cabendo à autoridade competente decidir quanto a anulação ou não da 

decisão do Pregoeiro  (Súmula 473-STF), ressaltanto que o parecer jurído entendeu 

sanável  o vício. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm#art11
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O instrumento convocatório prevê que,  no item “6.2”,  os requisitos de 

validade da proposta: 

6.2 – A proposta de preço deverá ser entregue em via original – qualquer 

cópia apresentada não será acolhida pela Comissão de Lciitação. O preenchimento da 

proposta deverá ser datilografado (digitado ou impresso processo mecânico ou eletrônico) 

ou manuscrita (letra de forma legível) em tinta não lavável. A licitante poderá usar o  

formulário padrão, anexo a este edital, ou apresentar sua proposta em papel timbrado ou 

com algum carimbo que identifique a firma. No formulário serão obrigatórias as seguintes 

indicações e exigências: 

 

a) Razão social, CNPJ/CPF ou CGF e endereço completo da sede do 

proponente: 

* Na proposta da empresa GEORGE  DE SOUSA SANTOS 02922489205, consta 
a razão social da empresa, o  CNPJ 34;060/0001-17, mas não consta o endereço, 
às fls. 159/162; 
* Na proposta da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA, consta a razão social da 
empresa, o CNPJ nº 22.201.048/0001-29, e o endereço da empresa (Avenida 
Cristo Rei nº 629, Santa Helena, Jacundá/PA), fls. 155A/158; 
* Na proposta da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA,  consta a razão social da empresa, o CNPJ nº 
36.371.155/0001-45, o endereço da empresa  (Avenida Cristo Rei, 541, Santa 
Helena, Jacundá/PA, fls. 151/155; 

 

b) Descrição do objeto conforme “Objeto de licitação”: 

* Na proposta da empresa GEORGE  DE SOUSA SANTOS 02922489205 não 
consta a descrição do objeto (aquisição de peças e serviços de manutenção dos 
veículos), mas consta a descrição dos itens, conforme termo de referência; 
* Na proposta da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA, consta a descrição do 
objeto (aquisição de peças e serviços de manutenção dos veículos), E consta a 
descrição dos itens, conforme termo de referência; 
* Na proposta da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA, não consta a descrição do objeto (aquisição de peças e 
serviços de manutenção dos veículos), mas consta a descrição dos itens, 
conforme termo de referência; 

 

c) Valor individual e total de itens, expressos em reais, estando inclusos os 

custos de mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, assim como lucros, despesas 

adminsitrativas, riscos, transportes, seguros, demais ônus fiscais: 

* Na proposta da empresa GEORGE  DE SOUSA SANTOS 02922489205, consta 
o  número do ítem, a descrição do item, a quantidade, a unidade, o valor unitário 
em reais, o valor total em R$/item, com descrição da marca. Não é possível 
análise da composição do preço, vez que não apresentada por falta de exigência 
no instrumento convocatório. No final, consta o valor total da proposta 
R$173.465,00 (cento e setenta e três mil e quantrocentos e sessenta e reais). 
* Na proposta da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA, consta o  número do 
ítem, a descrição do item, a quantidade, a unidade, o valor unitário em reais, o 
valor total em R$/item, mas com descrição da marca. Não é possível análise da 
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composição do preço, vez que não apresentada por falta de exigência no 
instrumento convocatório. No final, consta o valor total da proposta R$175.965,00 
(cento e setenta e cinco mil e quinheots e sessenta e cinco reais). 
* Na proposta da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA,  consta o número do ítem, a descrição do item, a 
quantidade, a unidade, o valor unitário em reais, o valor total em R$/item, com 
descrição da marca. Não é possível análise da composição do preço, vez que não 
apresentada por falta de exigência no instrumento convocatório. No final, consta o 
valor total da proposta R$164.320,00 (cento e e sessenta e quatro mil e trezentos 
e vinte reais). 

 

e) Data e assinatura do Representante Legal: 

* Na proposta da empresa GEORGE  DE SOUSA SANTOS 02922489205, foi 
assinada e carimbada pelo Representante Legal, George de Sousa Santos, 
constando a data (15/03/2021) e local (Jacundá/PA). 
* Na propsta da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA, consta o Local (Jacundá), 
a data (15 de março de 2021) e assinatura do representante legal da empresa e o 
carimbo da empresa, em todas as páginas da proposta; 
* Na proposta da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA, consta a data (15/03/2021), local (Jacundá/PA) e a 
carimbro do Representante Legal, não consta assinatura no carimbo, mas está 
rubricada por todos os participantes; 

 

e) A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias: 

* Na proposta da empresa GEORGE  DE SOUSA SANTOS 02922489205, consta 
o prazo de validade da proposta (60 dias), as condições de pagamento (30 dias) e 
prazo de entrega/execução (03 dias); 
* Na prosposta da empresa MEGA AUTO CENTER LTDA, consta o prazo de 
validade da proposta (60 dias), as condições de pagamento (30 dias) e prazo de 
entrega/execução (03 dias); 
* Na proposta da empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA,  consta o prazo de validade da proposta (60 dias), as 
condições de pagamento (30 dias) e prazo de entrega/execução (-2 dias); 

 
 

Conforme se observa, na transcrição do julgamento da proposta constante 

da ata da sessão pública, feita no relatório, não está expressamente escrito que as três 

propostas foram consideradas válidas, o que fica subentendido, concluída a abertura dos 

envelopes de propostas de preço e o devido exame os mesmos, passou-se ao julgamento 

tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde constatou-se que o 

participante JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, foi 

vencedora dos itens de 001 a 026, perfazendo o valor total de R$126.820,00  (Cento e 

vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais); GEORGE DE SOUZA SANTOS 0292248905 foi 

vencedor dos itens 027 a 031, perfazendo o valor de R$31.850,00 (trinte e um mil, 

oitocentos e cinquenta reais).   

 

Apesar da omissão na análise e da falta de clareza na decisão do Presidente 

da Comissão de Licitação, entendende-se que, com vistas no formalismo moderado e na 
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economia processual, pequenos vícios formais  poderiam ter sido sanados na própria 

sessão. 

 

Em Parecer Técnico Jurídico nº 0130/2021-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), em 15/03/2021, às 18h33, fls. 166/173, que, após 

relatório do processo administrativo, fundamentação da modalidade, atestou o cumprimento do 

prazo entre a publicação (05/03/2021) e a sessão publica (15/03/2021); verificou que três 

empresas rceberam convites (George de Souza Santos – MEI; Mega Auto Center Ltda; e Jacundá 

Comércio e Serviços de Peças Automotivas Ltda), as quais participaram da fase competitiva do 

certame, apresentando propostas válidas. Sagraram-se vencedoras as empresas George de 

Souza Santos – MEI; e Jacundá Comércio e Serviços de Peças Automotivas Ltda. A avaliou a 

documentação de habilitação da empresa Mega Auto Center Ltda;  as quais não cumpriram todos 

os requisitos de habilitação, deixando de apresentar a certidão negativa de falência e concordata. 

Mas, verificando que são Micro e Pequenas Empresas, pelo rol de documentação acostado, não 

seria caso de inabilitação dos licitantes, privilegiando-se assim o princípio da competitividade e da 

vantajosidade. Reiterou a possibilidade de fracionamento de despesas como o fez no parecer 

preliminar; ao final, manifestou-se pela homologação, condicionado à verificação de não 

existência de fracionamento de despesas inserta no §5º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, bem 

como pela deflagração da contratação, nos termos das seguintes recomendações: 

f) Numere-se devidamente os autos; 
g) Observe-se sobre a possível ocorrência de fracionamento de despesas por 
fragmentação de processo licitatório em lesão ao §3º do art. 23 da Lei nº 
8.666/1993; 
h) A realização de empenho em caso de contratação iminente; 
i) Nomeação de fiscal quando ocorrer contratação; 
j) Para tanto deve ser mencionado, nas futuras licitações, pelo Setor Contávil, 
a natureza do recurso, se federal: voluntário ou obrigatório – a ser utilizado para 
custeio das despesas oriundasa do certame, isso com a finalidade de aferição do 
procedimento licitatório; 

 

Até a presente data, não há informações de cumprimento das 

recomendações do parecer jurídico conclusivo, contidas nas alíneas “b” e “e”, constantes 

também no parecer jurídico preliminar. 

 

É a efetivação normativa do princípio da motivação dos atos administrativos 

que dia a dia se firma no Direito Administrativo, como norma que há muito era reclamada 

pela doutrina. 

 

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

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

legalidade e da inversão  da presunção da legitimidade que o art. 113 da Lei nº 

8.666/1993 impôs aos que operam licitação e contratos, o parecer jurídico constrói o 

alicerce jurídico da motivação, para a decisão administrativa, cujo poder discricionário 

quanto à terceirização dos serviços compete ao Gestor Municipal, que se demonstra 

inclinado à contratação, desde o momento que assina o documento de oficialização da 

demanda e nos demais atos por ele firmados até a ratificação da inexigibilidade. 

 

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

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

 

A “transparência” que a sociedade reclama do processo decisório 

administrativo9 traduzida juridicamente como o dever de fundamentar as decisões, 

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

 

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

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

 

A justificativa é elemento essencial à prática dos atos, não se restringindo 

aos casos citados expressamente no caput do art. 26. 

 

3.4 Da publicidade: 

 

Conforme asseverado no parecer jurídico conclusivo (fls. 166/173), o aviso 

de licitação foi afixado em local público em 05/03/2021 (sexta-feira), sendo que a sessão 

ocorreu em 15/03/2021 (segunda-feira), atendendo-se ao prazo mínimo de cinco dias 

para publicação do aviso de licitação na modalidade convite, conforme inciso IV do §2º e 

§3º do art. 21 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

8 Tribunal de Contas da União. Processo TC nº 012.201/2006-0. Acórdão 128/2009 - 2ª  Câmara. Relator: Ministro 
Marcos Bemquerer Costa. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 fev. 2009, seção 
1. 
9 A propósito, consulte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1991, p. 
93. 
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Note-se que o aviso de licitação, firmado pelo Presidente da Comissão de 

Licitação (fls. 95), consta que: o edital e seus anexos encontra-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).  

 

No entanto, deixou-se de publicar os editais no sítio oficial da prefeitura10, 

em desacordo com o que preleciona a Lei nº 12.527/2011, arts. 3°, I a V11, 5º12, 7º, VI13, e 

8º, §1º, IV, e §2º14; Acórdão TCU nº 2622/2015-Plenário: 

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 não houve insersão no CONVITE Mural de Licitaçãoes 

do TCM/PA15, em desacordo com art. 6º, I, e Anexo II da Resolução nº 

11.535/2014/TCMPA, e respectivas alterações. 

 

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

em 25/05/2021, às 21h08. 
 
11 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. 
12 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. 
13 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 .. 
14 Lei nº 12.527/2011. Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

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

https://jacunda.pa.gov.br/categoria/licitacoes/
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3.5 Do limite legal do valor estimado de contratação e dos valores 

das propostas Vencedoras: 

No preâmbulo do ato convocatório, observa-se que o presente certame (PL 

1/20201-003) dá-se na modalidade CONVITE, com critério de julgamento por MENOR 

PREÇO POR ITEM, conforme Lei nº 8.666/1993, aplicando-se a Lei Complementar nº 

123/2006. 

O CONVITE é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia 

do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas, conforme definição do §3º do art. 22 da Lei 

nº 8.666/1993, e observado nos pareceres jurídicos preliminar e conclusivo já 

mencionados. 

O CONVITE para aquisição de bens e contratação de serviços tem limite de 

valor de R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais),  com fulcro no art. 23, I-a, da Lei 

nº 8.666/1993, atualizado pelo Decreto nº 9.412/2018, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 3: Limites de valores por Modalidades e Pregão16 

TABELA DE VALORES PARA LICITAÇÕES (Conforme DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018) 

MODALIDADE PRAZO COMPRAS OU SERVIÇOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DISPENSA   Até R$ 17.600,00 Até R$ 33.000,00 

CONVITE 05 dias úteis 
Acima de R$ 17.600,00 

Até R$ 176.000,00 
Acima de R$ 33.000,00 

Até R$ 330.000,00 

TOMADA DE PREÇOS 15 dias corridos 
Acima de R$ 176.000,00 

Até R$ 1.400.000,00 
Acima de R$ 330.000,00 

Até 3.300.000,00 

CONCORRÊNCIA 30 dias corridos Acima de R$ 1.400.000,00 Acima de R$ 3.300.000,00 

PREGÃO PRESENCIAL 08 dias úteis Bens e serviços de uso comum 

PREGÃO ELETRÔNICO 08 dias úteis Compras e serviços não válido 

  
 

 

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

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/?LINCEMVWLICITACOESSearch%5BNUMERO_DOCUMENTO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BMODALIDADE_ID%5D=1&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BTIPO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BOBJETO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_ABERTURA%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BDATA_PUBLICACAO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BID_MUNICIPIO%5D=38&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BORGAO_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BSTATUS_ID%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_REFERENCIADO%5D=&LINCEMVWLICITACOESSearch%5BVL_ADJUDICADO%5D=
https://www.licitacao.net/valores.asp
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No caso em tela, conforme asseverado anteriormente, o critério de 

julgamento é o de MENOR PREÇO que é o critério de seleção em que a proposta mais 

vantajosa para a Administração é a de menor preço. É utilizado para compras e serviços 

de modo geral. Aplica-se também na aquisição de bens e serviços 

de informática quando realizada na modalidade convite. 

 

Note-se, no Projeto Básico (Anexo I do Ato Convocatório) que o objeto foi 

dividido em 31 itens,  cujos valores de referência foram obtidos mediante pesquisa de 

preços, junto às empresas com atividades compatíveis ao objeto licitado, tendo valor 

global referencial abaixo do limite permitido para a modalidade convite (R$171.283,32, 

conforme  resumo de cotação de preços médios, fls. 14): 

 

Observa-se que o objeto do certame foi descrito no ato convocatório da 

seguinte forma:  

2.1 – O objeto do presente do certame é a escolha da proposta mais 

vantajosa para AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 

SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA. 

 

Falta clareza na descrição do objeto, tendo em vista que não define o tipo de 

serviço, o que se extrai  da justificativa constante do documento formalização de 

demanda, que requer a abertura de processos para aquisição de peças e prestação de 

serviços mecânicos para manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos 

pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 

Urbanos.  

Segundo  a Súmula nº 177 – TCU: 
"A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 

competição, até mesmo como pressuposto da igualdade entre os licitantes, do 

qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 

concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na 

hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das 

especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão." 

 

No anexo I do ato há descrição dos itens a serem contratados, contém a 

justificativa, condições básicas, quantidade, unidade de medida, valor unitário e valor total 

referencial de de cada um dos quatro itens, apurados com por três cotações, em 
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consonância com o §7º, I e II, do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, conforme atestado pelo 

Douto Parecerista Jurídico. 

 

Note-se que os itens 01 a 26 referem-se à aquisição de peças, dois quais 

saiu vencedora a empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (R$126.820,00). E, os itens 27 a 31 referem-se a serviços, dos 

quais saiu vencedora a empresa GEORGE DE SOUZA SANTOS 02922489205 

(R$31.350,00). 

 

No entanto, conforme sinalizou o Douto Parecerista nos pareceres preliminar 

e conclusivo, aponta para de fracionamento de despesas, face ao disposto no §5º do art. 

23 da Lei nº 8.666/1993, e, nos dois pareceres, consignou recomendação para ser 

observada a possibilidade de fracionamento de despesa, por fragmentação de 

processo licitatório ao referido dispositivo legal ora transcrito: 

Art. 23. ... 

 5o  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para 
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, 
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que 
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa 
daquela do executor da obra ou serviço.               (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

 

Verifica-se que, até a presente data, não houve atendimento da referida 

recomendação do Douto Parecerista, o que deve ser justificado pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, bem como, por ele certificado, a inexistência de 

fracionamento de despesa, por fragmentação de processo licitatório de mesma natureza 

jurídica (art. 23, §5º da Lei nº 8.666/1993). 

Ressalta-se que, caso comprovada, a existência de fracionamento de 

despesas, por fragmentação de processo licitatório,  configuraria afronta ao princípio e 

regra legal (art. 23, §5º, da Lei nº 8.666/1993) bem como ao princípio da eficiência, 

devendo ser tomada providência pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

para refutar a arguição jurídica, o que não pode ser verificado por esta Controloradoria por 

não encontrar informações no Mural de Licitações do TCM/PA, tampouco no site oficial da 

prefeitura. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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Ainda com relação aos valores referenciais, todos os itens têm valor abaixo 

de  R$80.000,00, sendo assegurado, no anexo I do ato convocatório a exclusividade às 

Microempresas e Pequenas Empresas, de acordo com o art. 48, I, da Lei Complemantar 

nº 123/2006. 

 

Tanto no julgamento da habilitação quanto da proposta, o Presidente da 

Comissão de Licitação silenciou-se quanto a esta questão. No entanto, a documentação 

acostada pela empresa MEGA AUTO CENTER LTDA  (EPP) comprovam o respectivo 

enquadramento. A empresa JACUNDÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME e a empresa 

GEORGE DE SOUZA SANTOS 02922489205, no entanto, não corroboraram nesse 

sentido. Porém, não há provas nos autos do contrário, e no cartão de CNPJ de ambas 

consta o porte de microempresa, conforme demonstrado alhures.  

 

3.6 Da dotação orçamentária: 

 

Às fls.19, o Contador Ezequias da Silva Souza (CRC PA-021316/O-8) com 

fulcro no art. 14 da Lei nº 8.666/93, atestou a existência de crédito orçamentário para 

atender as despesas com a contratação, sendo que a despesa será consignada às 

dotações orçamentárias: Exercício 2021 – Unidade Orçamentária - Secretaria Municipal 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Função Programática 2021 – Manutenção de 

Máquinas e Veículso, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica; Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;  

A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva inficação de 

classificação funcional programática e da categoria econômica é uma imposição legal, 

conforme dispões o art. 10, IX, da Lei nº 8.429/1992, e artigos 38 e 55 da Lei nº 

8.666/1993. Mas não consta a fonte do recurso, conforme recomendado pelo Douto 

Parecerista nos pareceres preliminar e conclusivo. 

Em relação à compatibilidade e adequação da despesa para atender às 

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

disponibilidades suficiente para a execução para o orçamento da LOA do ano 2021, bem 

como acerda de adequação da referida despesa à Lei Orçamentária Anual, à Lei 

Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual (fls. 39). 
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Neste ponto, não há informação, nos autos, quanto à fonte dos recursos que 

suportarão as despesas decorrentes deste certame, o que também foi recomendado pelo 

Douto Parecerista, por duas vezes, o que também não atendido até a presente data. 

 

Em que pese ter sido aprovada a modalidade Convite, e com fulcro no 

Decreto nº 10.024/2019, os Municípios são obrigados a utilizar o pregão eletrônico 

apenas quando se tratar de transferências voluntárias, a modalidade pregão, no formato 

eletrônico possibilitaria maior competitividade, compra compartilhada entre os órgãos 

municipais, o que possibilitaria maior competitividade, e alta propabilidade de redução dos 

preços, e alto impacto na eficiência, o que não se pode atestar no caso em tela. 

 

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 

CONVITE, no que se refere à apreciação do valor; regularidade da habilitação das 

empresas participantes, a existência de três propostas válidas, disponibilidade 

orçamentária e financeira, com a indicação da classificação programática e fonte de 

custeio para arcar com o dispêndio das despesas; conformidade com as exigências da Lei 

de Responsabilidade Fiscal; adequação da despesa com a Lei Orçamentária Anual, 

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 

 

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

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

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

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

impostos. 

 

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, INFRESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO 

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 Seja apresentado pelo Presidente da Comissão de Licitação a 

motivação da decisão de habilitação das três empresas, apesar de suas respectivas 

documentações terem algumas irregularidades analisadas neste parecer; 

4.2 Seja justificado pelo Presidente da Comissão de Licitação as razões 

de não constarem da ata da sessão pública a análise dos critérios de validade das 

propostas, a motivação e a própria decisão quanto ao julgamento das propostas, 

tampouco a declaração das propostas vencedoras; 

4.3 Seja justificado pelo Presidente da Comissão de Licitação as razões 

de não teram sido atendidas as recomendações do Douto Parecerista Jurídico nos 

pareceres preliminar e conclusivo, em especial, quanto à possibilidade de fracionamento 

de despesas e informações quanto à fonte de recurso da receita que custerá as 

despesas, certificando-se a tomada de providências para sanar as dúvidas levantadas. 

4.4 Seja certificado pelo Presidente da Comissão de Licitação o 

cumprimento das regras e prazos previstos na Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e 

respectivas alterações, bem como atendimento das regras de transparência pública e de 

acesso a informação;  

4.5 Face à manifestação no parecer jurídico de vício sanável, em caso de 

homologação, solicitem às empresas vencedoras para atualizarem as certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, no ato da contratação, assim como a certidão negativa 

cível quanto à falência; 

4.6 Para as futuras licitações, adotem-se como padrão a modalidade 

pregão, em formato eletrônico, no caso de aquisição de bens e serviços comuns 

(incluindo serviços comuns de engenharia), vez que possibilita maior competitividade, 

compra compartilhada entre os órgãos municipais, e alta propabilidade de redução dos 

preços, evita risco de fracionamento de despesa, e alto impacto na eficiência, garante a 

transparência pública; 

4.6.1 Padronizem-se as minutas de edital, sugerindo-se sejam adotados os 

modelos disponibilizados pela AGU, conforme orientação do TCU e da CGU; 

4.6.2 Caso haja necessidade de utilizar-se de outra modalidade, que seja 

devidamente justificada, com base em estudo técnico preliminar, que deverá 

sinalizar, inclusive as documentações específicas necessárias para atendimento 
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da demanda, no mais, observem-se os art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993 para os 

documentos de habilitação, justificando-se qualquer dispensa de documento; 

4.6.3 Em caso de processos presencias, lavrem-se atas de forma objetiva e clara, 

apresentado a motivação da decisão do Presidente da Comissão de Licitação (ou 

Pregoeiro, caso seja pregão presencial, quando houver justificativa da 

comprovada inviabilidade do formato eletrônico). 

 

5. CONCLUSÃO  

 

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

decisão da Autoridade, auxiliando 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 analidado nos autos atá a presente data, 

vislumbra-se que, com as devidas ressalvas lavradas no presente parecer, observa-se 

que o julgamento da habilitação e das propostas, compete unicamente ao Presidente da 

Comissão de Licitação, o qual considerou as três empresas participantes habilitadas e, 

presume-se, as três propostas válidas. Desta feita, compete à autoridade competente 

decidir quanto à homologação ou não do certame. 

 

Desta feita, sendo a finalidade deste certame a manutenção preventiva dos 

veículos da Secretria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos,  e mais 

atrasos colocariam em risco à contuidade do serviço público,  somadas ao princípio da 

economia processal e ao princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, 

esta controladoria, manifesta-se favorável à homologação deste certame, guardadas as 

devidas ressalvas. 

 
É o parecer. 
 
Encaminha-se os autos à Comissão Permanente de Licitação. 
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Jacundá/PA, 26 de maio de 202117. 
 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 

 

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