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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 017/2022 
  
Processo Licitatório: PE SRP 9/2022-001-FMS 
Modalidade: PREGÃO, no formato ELETRÔNICO 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
CONTROLADOS, CORRELATOS, MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA A REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE 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 17/03/2022, às 17h55min, para análise1 do 

Processo Licitatório nº PE SRP 9/2022-001, na modalidade PREGÃO, no formato 

ELETRÔNICO2, em SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente autuado, com 

04 (quatro) volumes, numerados e rubricados de fls. 001 a 2055, para registro de preço 

para futura e eventual aquisição de medicamentos, controlados, correlatos, material de 

consumo hospitalar, para a Rede Municipal de Saúde do Município de Jacundá. 

 

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. 743, ratificada no artigo 71 da Constituição Estadual4, no art. 279 do 

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

de 2020)5, e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 2º). 

                                                           

1 Início da análise da CONTRIN, 24/03/2022, 17h37min, suspensa às 20h43min; reiniciada em 28/03/2022, às 9h04min. 
2 Processo RPE-9-2022-001-PE-2022-171447 - Portal de Compras Públicas (portaldecompraspublicas.com.br). 
3 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. 
4 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. 
5 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 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/rpe-9-2022-001-pe-2022-171447
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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 I; 

II. Ofício nº 1825-GAB/SMSJ, de 23/09/2021, firmado pela Secretária 

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

à CPL, solicitando abertura de processo licitatório para aquisição de medicamentos e 

correlatos, necessários para a manutenção e abastecimento dos estabelecimentos de 

saúde no âmbito do SUS, no município de Jacundá, conforme condições, quantidades e 

especificações de itens, estabelecidas no termo de referência em anexo. No termo de 

referência, elaborado com base em Estudo Técnico Preliminar (Ofício nº 1826/2021-

CAF/SMSJ), firmado pela Coordenadora da Assistência Farmacêutica, Débora Meireles 

Quaresma, é apresentada a motivação da contratação (fls. 01/56):  

“De acordo com o art. 196 da Constituição Federal Brasileira: A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. Considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos 

                                                           

orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
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fundamentos do Estado de Direito Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, III, 
da Constituição Federal. Observando-se, ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080, de 10 de 
setembro de 1990 que diz: A saúde é um direito fundamental ao ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A fim 
de garantir atendimento humanizado aos usuários do SUS, o tratamento e a 
prevenção dos mais variados tipos de patologias, a universalidade do acesso, a 
integralidade, do cuidado e a equidade das ofertas em saúde é que se faz 
necessária a aquisição dos medicamentos e correlatos abaixo descritos. Tendo em 
vista a experiência prévia durante os picos da pandemia do novo Coronavírus, o 
caos enfrentado pelo sistema de saúde, a superlotação hospitalar, a necessidade 
de internações domiciliares, as demandas emergenciais excessivas de 
medicamentos e correlatos; estando ainda atentos ao agravamento de várias 
doenças não tratadas anteriormente devido ao alto índice de casos de COVID-19, 
casos de síndrome PÓS-COVID e a contínua superlotação das unidades de 
saúde; para a segurança dos usuários do SUS, solicitamos a entrega premente dos 
itens, aqui listados, estabelecemos prazo de 24 horas, contado após a oficialização 
da solicitação por parte da contratante, prazo este perfeitamente possível de ser 

cumprido, uma vez que já utilizamos este método”. 
III. Despacho, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 

23/09/2021, determinando providências para pesquisas de preços e prévia manifestação 

sobre a existência de recursos orçamentários, fls. 57; 

IV. Ofício nº 004/2021, de 23/09/2021, firmado pela Diretora do 

Departamento de Compras, Jakeline de Oliveira (Portaria nº 040/2021), encaminhado à 

empresa D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 

**.602.727/0001-**, com sede em Marabá/PA, porte DEMAIS), com atividades econômicas 

compatíveis com o objeto do certame, que apresenta cotação no valor global de 

R$11.193.786,40, fls. 58/69; 

V. Ofício nº 005/2021, de 23/09/2021, firmado pela Diretora do 

Departamento de Compras, Jakeline de Oliveira (Portaria nº 040/2021), encaminhado à 

empresa JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA (CNPJ 

**.182.923/0001-**, com sede em Goiânia/GO, porte ME), com atividades econômicas 

compatíveis com o objeto do certame, que apresenta cotação no valor global de 

R$21.575.904,80, fls. 70/100; 

VI. Ofício nº 006/2021, de 23/09/2021, firmado pela Diretora do 

Departamento de Compras, Jakeline de Oliveira (Portaria nº 040/2021), encaminhado à 

empresa DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (CNPJ **.460.198/0001-**, com sede em 

Imperatriz/MA, porte DEMAIS), com atividades econômicas compatíveis com o objeto do 

certame, que apresenta cotação no valor global de R$13.835.163,81, fls. 101/129; 

VII. Mapa de Cotação de Preços – valor médio, fls. 130/175; 

VIII. Resumo de Cotações de Preços – menor valor, fls. 176/185; 
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IX. Resumo de Cotações de Preços – valor médio total 

(R$15.702.220,57), fls. 186/195; 

X. Despacho de envio de autos ao Setor de Contabilidade, em 

06/01/2022, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, solicitando informações quanto 

à dotação orçamentária e fonte de recursos, fls. 196; 

XI. Declaração de Disponibilidade Orçamentária, firmada, em 

06/01/2022, pelo Assessor Contábil, Ezequias da Silva Souza (CRC PA-021316/O-8), com 

fulcro no art. 14 da Lei nº 8.666/1993, informa a existência de previsão dos recursos 

orçamentários fixados na Lei Orçamentária Anual – LOA/2022 (Lei Municipal nº 

2.686/2021), bem como autorização legislativa para alteração de dotações orçamentárias 

por abertura de crédito adicional suplementar, caso seja necessário, até o limite legal, para 

assegurar o pagamento das despesas relacionadas do objeto do presente certame, fls. 197: 

 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS: 
o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde  
o Funcional programática: 10.302.0019.2.136 – Manutenção de 
Assistência Farmacêutica  
o  Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
o Subelemento: 3.3.90.30.09 – Material farmacológico 
o Fonte do Recurso: 16000000 (Transf. do SUS bloco manutenção) 
 
o Funcional programática: 10.301.0018.2.060 – Atendimento Médico 
Ambulatorial - PAB  
o  Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
o Subelemento: 3.3.90.30.37 – Outros materiais médico-hospitalar 
o Fonte do Recurso: 16000000 (Transf. do SUS bloco manutenção) 
 
o Funcional programática: 10.302.0019.2.064 – Atendimento da média 
complexidade 
o  Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
o Subelemento: 3.3.90.30.37 – Outros materiais médico-hospitalar 
o Fonte do Recurso: 16000000 (Transf. do SUS bloco manutenção) 

XII. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, firmada pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Ordenadora do FMS, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria 

nº 004/2021-GP), em 06/01/2022, fls. 198; 

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

Abertura de Processo Licitatório, e autorização ao Pregoeiro (Portaria nº 005/2022), firmado 

pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 11/01/2022, fls. 199; 

XIV. Portaria nº 005/2022-GP, firmada pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares, que designa o Pregoeiro (fls. 200): 

 Pregoeiro: Davi Silva Pereira 

 Equipe de Apoio: Idna da Silva Calazans, Igo Viana Silva, Adriane Ferreira 
Lima (Portaria nº 397/2021); 
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XV. Termo de Autuação, firmado pelo Pregoeiro, Davi Silva Pereira 

(Portaria nº 005/2022-GP), em 13/01/2022, fls. 201; 

XVI. Minuta de Edital e anexos, fls. 202/270; 

XVII. Despacho, firmado pelo Pregoeiro, Davi Silva Pereira (Portaria nº 

005/2022-GP), em 14/01/2022, fls. 271; 

XVIII. Parecer jurídico nº ___/2022-PROJUR, firmado pelo Doutor José 

Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA 15.148-B), em 25/01/2022, fls. 272/277, que, 

após relatório dos autos até o envio de autos para parecer jurídico (art. 38, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/1993), fundamenta a modalidade (pregão) e adequação da via eleita e avalia 

a forma eletrônica (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002), critério de julgamento 

(menor preço por item). Avalia os requisitos da minuta do edital (art. 40 da Lei nº 

8.666/1993), e a minuta do contrato (art. 55 da Lei nº 8.666/1993). Atesta a regularidade 

jurídico-formal de todos os atos do processo licitatório. Ao final, manifesta-se pela 

aprovação da minuta do edital, pela conformidade da Ata de Registro de Preço com as 

normas pertinentes, bem como da minuta do termo de contrato, assim pugna pela 

deflagração do processo licitatório, sem recomendações; 

XIX. Edital e Anexos (I- Termo de Referência, II- Modelo de Declaração; 

III- Minuta de Ata de Registro de Preços; IV- Minuta de Contrato) – Abertura de Propostas: 

24/02/2022, 8h40min, fls. 278/343; 

XX. Publicação de Aviso Edital, no Diário Oficial da União – Edição 29, de 

10/02/2022, fls. 344; 

XXI. Publicação de Aviso Edital, no Diário Oficial do Estado – Edição 345, 

de 11/02/2022, fls. 345; 

XXII. Publicação de Aviso Edital, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará – Edição 2928, de 10/02/2022, fls. 346; 

XXIII. Inserção de dados no Mural de Licitações do TCM/PA, em 

11/02/2022, 18h25min, fls. 347/370; 

XXIV. Documentação de habilitação da empresa D L HOSPITALAR E 

MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ **.602.727/0001-**, com sede em Marabá/PA, porte 

DEMAIS), fls. 371/676, 1086/1107; 

XXV. Proposta de Preços da empresa D L HOSPITALAR E 

MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ **.602.727/0001-**, com sede em Marabá/PA, porte 

DEMAIS), fls. 677/723; 
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XXVI. Documentação de habilitação da empresa A. M. B. FARMACÊUTICA 

COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ **.508.780/0001-**, com 

sede em Tucuruí/PA, porte EPP), fls. 724/829; 

XXVII. Proposta de Preços da empresa A. M. B. FARMACÊUTICA 

COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ **.508.780/0001-**, com 

sede em Tucuruí/PA, porte EPP), fls. 810/821; 

XXVIII. Documentação de habilitação da empresa F CARDOSO E CIA LTDA 

(CNPJ **.949.905/0001-**, com sede em Ananindeua/PA, porte DEMAIS), fls. 822/1027; 

XXIX. Proposta de Preços da empresa F CARDOSO E CIA LTDA (CNPJ 

**.949.905/0001-**, com sede em Ananindeua/PA, porte DEMAIS), fls. 1023/1085; 

XXX. Documentação de habilitação da empresa DISTRIBUIDORA VIDA 

LTDA (CNPJ **.460.198/0001-**, com sede em Imperatriz/MA, porte DEMAIS), fls. 

1108/1306; 

XXXI. Proposta de Preços da empresa DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (CNPJ 

**.460.198/0001-**, com sede em Imperatriz/MA, porte DEMAIS), fls. 1307/1346; 

XXXII. Documentação de habilitação da empresa ALTAMED 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ **.581.445/0001-**, com sede em 

Ananindeua/PA, porte EPP), fls. 1347/1570; 

XXXIII. Proposta de Preços da empresa ALTAMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ **.581.445/0001-**, com sede em Ananindeua/PA, porte 

EPP), fls. 1571/1573; 

XXXIV. Vencedores do Processo, fls. 1574/1594; 

XXXV. Ranking do Processo, fls. 1595/1596; 

XXXVI. Ata final, fls. 1597/2039; 

XXXVII.  Termo de Adjudicação, 2040/2042; 

XXXVIII. Procuração Jurídica para representação junto ao TCMPA, 

firmada por Irailde Gonçalves Bizarrias, fls. 2043; 

XXXIX. Notificação Ouvidoria TCMPA, fls. 2044/2045 

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

Pregoeiro, Davi Silva Pereira, em 17/03/2022, fls. 2046; 

XLI. Parecer jurídico nº 064/2022-PGM/PMJ, de firmado pelo Dr. José 

Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA 15.148-B), em 07/03/2022, fls. 2047/2054, que, 

após relatório dos autos, fundamenta a modalidade pregão (art. 4º da Lei nº 10.520/2002) 
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e adequação da via eleita e avalia a forma eletrônica (art. 6º e 8º do Decreto nº 

10.024/2019). Analisou as fases do processo, quanto à publicidade (art. 20 do Decreto nº 

10.024/219), à apresentação da proposta (art. 26 do Decreto nº 10.024/2019), à habilitação 

da empresa vencedora (arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993). Ao final, manifesta-se pela 

homologação do certame, sem recomendações; 

XLII. Despacho de envio de autos à Controladoria Interna, recebido em 

17/03/2021, fls. 2055; 

É o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 

O Processo Licitatório PE SRP 9/2022-001-FMS, na modalidade PREGÃO¸ 

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

registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, controlados, 

correlatos, material de consumo hospitalar, para a rede municipal de saúde 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; 

- Lei nº 10.520/2002; 

- Decreto nº 10.024/2019; 

- Decreto nº 7.892/2013; 

- Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

- Lei Municipal nº 2.486/2010; 

- Decreto Municipal nº 029/2021. 

 

3.2 DA LEGITIMIDADE PARA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: 

 

Como visto no relatório, encontra-se Documento de Formalização da 

Demanda, firmado pela firmado pela Secretária Municipal de Saúde, Irailde Gonçalves 

Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), parte legítima para solicitar a contratação, com 
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justificativa, especificações, quantidades e condições descritas no respectivo termo de 

referência. 

O Termo de Aprovação do Termo de Referência e Autorização da Abertura do 

Processo Licitatório, firmado pela Autoridade Competente (fls. 199), exigência do art. 13, 

III, do Decreto nº 10.024/2019. 

 

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 (fls. 200) também tem sua competência definida no 

art. 17 do Decreto nº 10.024/2019: 

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

 

Enquanto à equipe de apoio compete: 

Art. 18.  Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo 
licitatório. 
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Nas solicitações de cotação, consta a Diretora do Departamento de Compras, 

Jaqueline de Oliveira (Portaria nº 040/2021), como responsável. 

 

Salienta-se que uma 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. 

 

Deste modo, no panorama das licitações públicas e das contratações 

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

9.1.7 discipline a segregação de funções nos setores que desempenham as 
atribuições inerentes às licitações e contratos, de forma a minimizar a possibilidade 
de desvios e fraudes. 

 

3.3 DA LEGALIDADE: 

 

                                                           

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 Pregoeiro foi designado pelo Prefeito, por meio de Portaria nº 005/2022-

GP, mantendo-se a equipe de apoio prevista na Portaria nº 397/2021-GP (fls. 200). 

 

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, sendo a minuta de edital e a minuta de contrato examinadas e aprovadas 

por Parecer Jurídico nº ___/2022-PROJUR, firmado pelo Doutor José Alexandre 

Domingues Guimarães (OAB/PA 15.148-B), em 25/02/2022, após relatório dos autos até o 

envio de autos para parecer jurídico (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993), 

fundamenta a modalidade (pregão) e adequação da via eleita e avalia a forma eletrônica 

(art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002), critério de julgamento (menor preço por 

item). Avalia os requisitos da minuta do edital (art. 40 da Lei nº 8.666/1993), e a minuta do 

contrato (art. 55 da Lei nº 8.666/1993). Atesta a regularidade jurídico-formal de todos os 

atos do processo licitatório. Ao final, manifesta-se pela aprovação da minuta do edital, bem 

como da Ata de Registro de Preço com as normas pertinentes, e da minuta do termo de 

contrato, assim, pugnando pela deflagração do processo licitatório, após providências. 

 

Houve pedidos de esclarecimentos, todos respondidos pelo Pregoeiro: 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 18/02/2022 - 15:21 ESCLARECIMENTO 
REFERENTE AO ITEM 9.11.1.3. SOBRE A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO 
ANVISA 21/02/2022 - 08:02 Complemento 9.11.1.3. Certificado de Registro de 
Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, para os itens em que a 
legislação exige, publicado e válido. Ainda, se for apresentada cópia da publicação 
no DOU, a licitante deverá grifar com caneta marca texto, bem como indicar a qual 
item se refere o documento para facilitar a visualização e o julgamento Bom dia 
Prezados, Gostaríamos de esclarecimento referente a clausula 9.11.1.3. se poderá 
ser apresentado somente o registro emitido pelo site (conforme em anexo) ou se 
será necessário a apresentação da publicação. 
Resposta: Boa tarde senhor licitante com base no seu pedido de esclarecimento 
CONTÍNUO REITERANDO a informação pois de acordo com o seu ramo de 
atividade, você estará obrigado a cumprir o item 9.11.1.7. Do edital, sob pena de 
sanções prevista conforme a legislação pertinente. Pois vale ressaltar que o edital 
está claro, e cabe ao licitante cumprir normas editalícias. SENHOR PREGOEIRO 
ESTOU FALANDO DE OUTRA CLAUSULA DA 9.11.1.3 E NAO DA 9.11.1.7. 
ESTOU PERGUNTANDO SE SERÁ NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DA 
PUBLICAÇAO JUNTAMENTE AO REGISTRO OU SE APENAS A CONSULTA NO 
SITE DA ANVISA.  
Resposta: Bom dia senhor licitante com base no seu pedido de esclarecimento 
venho através de este esclarecer que a clausula 9.11.1.3, e clara quando fala que 
para os itens em que a legislação exige, PUBLICADO E VÁLIDO. Ainda, se for 
apresentada cópia da publicação no DOU, a licitante deverá grifar com caneta 
marca texto, bem como indicar a qual item se refere o documento para facilitar a 
visualização e o julgamento.  
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 18/02/2022 - 08:41 ESCLARECIMENTO 
REFERENTE AO ITEM 9.11.1.3. SOBRE A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO 
ANVISA 18/02/2022 - 14:03 9.11.1.3. Certificado de Registro de Produtos emitido 
pela Secretaria de Vigilância Sanitária, para os itens em que a legislação exige, 
publicado e válido. Ainda, se for apresentada cópia da publicação no DOU, a 
licitante deverá grifar com caneta marca texto, bem como indicar a qual item se 
refere o documento para facilitar a visualização e o julgamento Bom dia Prezados, 
Gostaríamos de esclarecimento referente a clausula 9.11.1.3. se poderá ser 
apresentado somente o registro emitido pelo site (conforme em anexo) ou se será 
necessário a apresentação da publicação, Arquivo Anexo: ITEM 01 - 
ACEBROFILINA 5 MG-ML XAROPE 120 ML - PRATI.pdf. 
Resposta: Boa tarde senhor licitante com base no seu pedido de esclarecimento 
CONTÍNUO REITERANDO a informação pois de acordo com o seu ramo de 
atividade, você estará obrigado a cumprir o item 9.11.1.7. Do edital, sob pena de 
sanções prevista conforme a legislação pertinente. Pois vale ressaltar que o edital 
está claro, e cabe ao licitante cumprir normas editalícias.  
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 17/02/2022 - 18:10 ESCLARECIMENTO 
REFERENTE AO ITEM 9.11.1.7. SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
APRESENTAÇÃO DO CBPF 17/02/2022 - 21:50 9.11.1.7. O Certificado de Boas 
Práticas é o documento emitido pela Anvisa atestando que determinado 
estabelecimento cumpre procedimentos e práticas estabelecidos em normas 
específicas da Agência. O certificado pode ser de Boas Práticas de Fabricação 
(CBPF) ou de Distribuição e Armazenagem (CBPDA). SENHOR PREGOEIRO E 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO GOSTARIAMOS DE SABER COM 
CLAREZA SE A EMPRESA DISTRIBUIDORA (LICITANTE) DEVERÁ 
OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR O Certificado de Distribuição e 
Armazenagem (CBPDA) ou APRESENTANDO O certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (CBPF) DO FABRICANTE SERÁ O SUFICIENTE PARA O 
ATENDIMENTO DA CLAUSULA.  
Resposta: Boa noite senhor licitante com base no seu pedido de esclarecimento 
REITERO a informação pois de acordo com o seu ramo de atividade, você estará 
obrigado a cumprir o item 9.11.1.7. Do edital, sob pena de sanções prevista 
conforme a legislação pertinente. Pois vale ressaltar que o edital está claro, e cabe 
ao licitante cumprir normas editalícias.  
Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me 07.832.455/0001-12 
15/02/2022 - 12:59 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 15/02/2022 - 14:06 9.11.1.7. 
O Certificado de Boas Práticas é o documento emitido pela Anvisa atestando que 
determinado estabelecimento cumpre procedimentos e práticas estabelecidos em 
normas específicas da Agência. O certificado pode ser de Boas Práticas de 
Fabricação (CBPF) ou de Distribuição e Armazenagem (CBPDA). GOSTARIAMOS 
DE ESCLARECER SE EM CASO DA LICITANTE SER DISTRIBUIDORA 
PODEMOS ENVIAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO 
DOS FABRICANTES DOS ITENS COTADOS.  
Resposta: Boa tarde senhor licitante com base no seu pedido de esclarecimento 
venho atreves de este informar que de acordo com o seu ramo de atividade, você 
estará obrigado a cumprir o item 9.11.1.7. Do edital, sob pena de sanções prevista 
conforme a legislação pertinente.  
Bragantina Distribuidora de Medicamentos Ltda-Me 07.832.455/0001-12 
15/02/2022 - 12:53 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 15/02/2022 - 14:07 9.11.1.4. 
Comprovação da Autorização de Funcionamento – (Certidão e/ou da publicação do 
D.O.U., autenticada). GOSTARIAMOS DE ESCLARECER QUAL A NECESSIDADE 
DO ENVIO DA AFE E SUA PUBLICAÇÃO AUTENTICADA VISTO QUE AMBAS 
SÃO EMITIDOS ELETRONICAMENTE.  
Resposta: Boa tarde mais uma vez, analisando o seu pedido de esclarecimento 
informo que realmente não tem sentido se pedir autenticação, porém devo 
considerar a publicação no DOU, não havendo necessidade de se autenticar em 
cartório o referido documento conforme solicitado no item 9.11.1.4. Do edital. 
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Também, houve impugnação ao edital: 

18/02/2022 - 09:31 IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2022-
001-PE SRP 22/02/2022 - 08:29 Indeferido Pedido: IMPUGNAÇÃO POLYMEDH 
EDITAL JACUNDA (CBPDA) PE 9.2022-001 ass dig.pdf 
BOM DIA PREZADOS SENHORES, EM ANEXO IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 9/2022-001-PE-SRP. AGUARDAMOS DEFERIMENTO. 
AGRADECEMOS. 
Julgamento: Parecer nº 035-2022(PDF anexo ao sistema)  
DA CONCLUSÃO. Por todo o exposto, tenho que a impugnação apresentada pela 
empresa POLYMEDH.EIRELI não merece prosperar, mantendo-se inalteradas as 
disposições constantes do Edital de Processo Licitatório nº 9/2022-001-PE-SRP 
quanto a exigência do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem 
(CBPDA), emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, em nome da Licitante/Distribuidora em licitações públicas. 

 

Neste ponto, observa-se às fls. 2044/2045, que o Fundo Municipal de Saúde 

foi notificado a se manifestar quanto à demanda nº 23022022009, apresentada junto à 

Ouvidoria TCMPA (Processo 1.038001.2022.2.006). A manifestação foi encaminhada, 

tempestivamente, conforme incluso documento, que deverá ser acostado aos autos físicos. 

 

Ainda, verifica-se, no edital, que foi dispensado tratamento diferenciado às 

microempresas e empresas de pequeno porte (regularização fiscal e empate ficto), previsto 

no art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, destacando-se, no preâmbulo, a 

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 

MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 

MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme as disposições da Lei Complementar nº. 

123/2006. E as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

Tabela 1: Tratamento Diferenciado à ME/EPP: 

TRATAMENTO 
DIFERENCIADO 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

PREVISÃO EDITAL OPERACIONALIZAÇÃO 

Regularização Fiscal Tardia art. 42 e 43, §1º, da LC 
123/2006 

Item 9.12” do edital -- 

Empate Ficto Art. 44 e 45 da LC 123/2006 Item “9.1.4” do edital 24/02/2022 - 09:55:00 Sistema O 
lote 0001 tem empresas 
beneficiadas pela LC 123/2006 
em sua disputa. 

Reserva de Conta até 25% 
ME/EPP 

Art. 48, III, da LC 1232006 No preâmbulo do edital: não 
se aplica RESERVA DE 
COTA DE ATÉ 25% (VINTE E 
CINCO POR CENTO) PARA 
MICROEMPRESA (ME), 
EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP) E 
MICROEMPREENDEDOR 

No sistema, todos os itens 
constam como ampla 
concorrência (AC): 
Processo RPE-9-2022-001-PE-
2022-171447 - Portal de Compras 
Públicas 
(portaldecompraspublicas.com.br) 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/rpe-9-2022-001-pe-2022-171447
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/rpe-9-2022-001-pe-2022-171447
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/rpe-9-2022-001-pe-2022-171447
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/rpe-9-2022-001-pe-2022-171447
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INDIVIDUAL, conforme art. 49 
da Lei Complementar nº. 
123/2006. 

Item exclusivo para ME e 
EPP 

Art. 48, I, da LC 123/2006 -- 

4 - LOTE 04 MEDICAMENTOS 

INJETÁVEIS B 

0001 CISATRACÚRIO 2MG/ML - 
5ML INJETÁVELUN600--R$ 
46,19 Exclusivo Micro Empresa 
Deserto 
0002 ROCURÔNIO, BROMETO 
DE, 10 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 5 MLAMP200--R$ 
55,49 Exclusivo Micro Empresa 
Deserto 

 

Preferência à ME e EPP 
local/regional 

Art. 48, §3º, da LC 123/2006 
Decreto nº 029/2021, que 
regulamenta o art. 33 da Lei 
Municipal nº 2.486/201. 

-- 
 

-- 
 

Fonte: Edital do PE SRP 9/2022-001-FMS 

 

Conforme consta da ata final, 19 (dezenove) empresas apresentaram 

propostas válidas, sendo 02 ME; 09 EPP e 07 DEMAIS: 

1. CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A (CNP **.620.716/0001-**, Nova 
Lima/MG, porte DEMAIS);  
2. ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA (CNPJ **.351.445/0001-**, 
Belém/PA, porte DEMAIS);  
3. F CARDOSO & CIA LTDA (CNPJ **.949.905/0001-**, Ananindeua/PA, porte 
DEMAIS);  
4. C J A PARENTE (CNPJ **.646.307/0001-**, Belém/PA, porte DEMAIS);  
5. DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA EPP (CNPJ **.187.037/0001-**, 
Augustinópolis/TO, porte EPP); 
6. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (CNPJ 
**.065.614/0001-**, Goiânia/GO, porte DEMAIS);  
7. AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 
**.869.890/0001-**, Francisco Beltrão/PR, porte EPP);  
8. GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI (CNPJ 
**.495.738/0001-**, Tucuruí/PA, porte EPP); 
9. M. B. FARMACÊUTICA, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA - EPP CNPJ **.508.780/0001-**, Tucuruí/PA, porte EPP);  
10. ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (CNPJ 
**.581.445/0001-**, Ananindeua/PA, porte EPP); 
11. D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 
**.602.727/0001-**, Marabá/PA, porte DEMAIS); 
12. GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
(CNPJ **.547.190/0001-**, São José do Rio Preto/SP, porte EPP);  
13. PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
(CNPJ **.351.840/0001-**, Marabá/PA, porte EPP);  
14. BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS LTDA (CNPJ **.872.436/0001-**, Marabá/PA, porte EPP); 
15. DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (CNPJ **.460.198/0001-**, Imperatriz/MA, 
porte DEMAIS); 
16. HM CIRURGICALTDA (CNPJ **.981.531/0001-**, Palmas/TO, porte 
DEMAIS);  
17. MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ **.320.177/0001-
**, Parauapebas/PA, porte EPP); 
18. AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 
**.556.213/0001-**, Castanhal/PA, porte ME); 
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19. RG COMERCIO LTDA (CNPJ **.285.602/0001-**, Teresina/PI, porte ME); 

 

Gráfico 1: Quantidade de empresas participantes por porte:

 
Fonte: Ata Final do PE SRP 9/2022-0001-FMS 

 

Como citado anteriormente, verifica-se, na Ata Final, que 19 (dezenove) 

empresas apresentaram propostas válidas e 05 (cinco) empresas consagraram-se 

vencedora – valor total de R$9.342.318,92, conforme tabela: 

 
 
Tabela 2: Empresas vencedoras do certame: 

EMPRESA CNPJ MUNICÍPIO/UF PORTE ITENS 
VENCEDORES 

VALOR TOTAL 

A.M.B. FARMACÊUTICA 
COMÉRCIO, 
DISTRIBUIÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 

**.508.780/0001-** Jacundá/PA EPP LOTE 008 R$447.700,00 

ALTAMED 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

**.581.445/0001-** Ananindeua/PA EPP LOTE 006, 018 R$547.971,20 

D.L. HOSPITALAR 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

**602.727/0001-** Marabá/PA DEMAIS LOTE 002, 003, 
009,011, 016, 017,  

R$4.495.092,90 

DISTRIBUIDORA VIDA 
LTDA 

**.460.198/0001-** Imperatriz/MA DEMAIS LOTE 001, 012, 013, 
014, 015, 019,  

R$3.286.838,82 

F CARDOSO & CIA LTDA **.949.905/0001-** Ananindeua/PA DEMAIS LOTE 005, 007 R$564.716,00 

VALOR TOTAL GLOBAL R$9.342.318,92 
 

Fonte: Vencedores do PE SRP 9/2022-001-FMS 

 

 

 

Ainda, verifica-se, na tabela 2, que o valor global adjudicado perfaz: 

R$9.342.318,92, sendo que das empresas vencedores, duas têm porte EPP; e três tem 

porte DEMAIS:  

  
 

2

9

8

QUANTIDADE DE EMPRESAS PARTICIPANTES POR PORTE

ME EPP DEMAIS
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Gráfico 2: Valor total adjudicado por porte: 

 
Fonte: Vencedores do PE SRP  9/2022-001-FMS 
 

Há que se destacar ainda que uma empresa vencedora é regional. 

Gráfico 3: Valor adjudicado por ME/EPP por localidade: 

 
Fonte: Vencedores do PE SRP 9/2022-001-FMS 
 

Logo, além de garantida a possibilidade e de competitividade com a utilização 

do pregão, na forma eletrônica, o que auxilia a busca da melhor proposta para a 

Administração Pública, verifica-se a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

(art. 3º da Lei nº 8.666/1993). 

 

Quanto às condições de participação e habilitação das empresas vencedoras, 

verifica-se que os Checklists anexados aos autos não condizem com o edital do PE SRP 

9/2022-001-FMS, recomendando-se ao Pregoeiro, que certifique a regularidade da 

habilitação das empresas vencedoras, anexando-se à certidão os Checklists e documentos 

faltantes aos autos físicos, referente às condições preliminares de participação. 

ME; R$0,00; 0% EPP; R$995.671,20; 11%

DEMAIS; 
R$8.346.647,72; 89%
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ME EPP DEMAIS
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Outrossim, mister se faz a análise contábil quanto à saúde financeira das 

empresas vencedoras, em consonância com as exigências do edital. 

 

Na mesma seara, é necessária a análise técnica da Coordenadora da 

Assistência Farmacêutica, quanto aos documentos de qualificação técnica, de acordo com 

os lotes, dos quais as empresas saíram vencedoras. 

 

Houve manifestação de intenção de recurso quanto ao item 10, mas não foram 

apresentadas razões recursais: 

25/02/2022 - 16:20:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0010. 
25/02/2022 - 16:20:42 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso contra 
habilitação da empresa D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, pois a mesma não apresentou documentos de habilitação conforme exige o 
item: 9.11.1.3.; 9.11.1.8.; 9.11.1.10.; 9.11.1.12.; entre outros que discorreremos em 
peça recursal.  
25/02/2022 - 16:42:08 Sistema O prazo para recursos no lote 0010 foi definido pelo 
pregoeiro para 02/03/2022 às 18:00, com limite de contrarrazão para 07/03/2022 às 
18:00.  
25/02/2022 - 17:49:17 Sistema O prazo para recursos no lote 0010 foi definido pelo 
pregoeiro para 28/02/2022 às 18:00, com limite de contrarrazão para 03/03/2022 às 
18:00.  
03/03/2022 - 09:06:43 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!  
03/03/2022 - 09:23:24 Pregoeiro Como o recurso não prosperou iniciaremos a partir 
de agora os trabalhos e encaminhar o processo para adjudicação, pois acredito que 
por conta de um equívoco, a empresa Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda - 
Ltda/Eireli, tenha desistido do recurso que declarou intensão, pois este pregoeiro ao 
analisar a intensão verificou que tal intensão não procede, pois, a licitante D.L 
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cumpre sim os itens: 
9.11.1.3.; 9.11.1.8.; 9.11.1.10.; 9.11.1.12. 
 

A sessão foi finalizada em 03/03/2022 - 09:23:39, e o processo foi 

encaminhado para adjudicação, cujo termo foi firmado pelo Pregoeiro. 

 

O parecer conclusivo foi favorável à homologação. 

 

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 
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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 decisão. 

 

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.  

 

3.4  DA IMPESSOALIDADE 

 

Até o presente momento, não se pode apontar óbices à impessoalidade. 

 

3.5 DA MORALIDADE 

 

Até o presente momento, não há evidências de mácula à probidade 

administrativa na condução do presente certame, eis que fora conduzido conforme edital 

aprovado por parecer jurídico que atestou a sua legalidade. 

 

3.6 DA PUBLICIDADE 

 

Além disso, para 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 

022/2021/TCMPA, que revogou artigo 5º a 14 da Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e 

integralmente a Resolução nº 11.832/2015/TCMPA e as Resoluções Administrativas nº 29 

e 43/2017/TCMPA. 

                                                           

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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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 

022/2021/TCMPA, que revogou artigo 5º a 14 da Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e 

integralmente a Resolução nº 11.832/2015/TCMPA e as Resoluções Administrativas nº 29 

e 43/2017/TCMPA. 

 

Note-se que, nas publicações do aviso de licitação no dia 10/02/2022, no 

Diário Oficial da União (edição 29, fls. 344) e no Diário Oficial dos Municípios (Edição 2928, 

fls. 346) e, no dia 11/02/2022, no Diário Oficial do Estado (Edição 34.863, fls. 345), consta 

que: o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados disponíveis no 

portal da transparência (sítio oficial da prefeitura)10, de acordo com o que preleciona a 

Lei nº 12.527/2011, arts. 3°, I a V11, 5º12, 7º, VI13, e 8º, §1º, IV, e §2º14: 

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 

                                                           

10 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-001-PE-SRP (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

CONTROLADOS, CORRELATOS, MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR) - Prefeitura 

Municipal de Jacundá | Gestão 2021-2024 (jacunda.pa.gov.br), inserido em 01/02/2022. 
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/pregao-eletronico-no-9-2022-001-pe-srp/
https://jacunda.pa.gov.br/pregao-eletronico-no-9-2022-001-pe-srp/
https://jacunda.pa.gov.br/pregao-eletronico-no-9-2022-001-pe-srp/
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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 houve inserção tempestiva (em 11/02/2021, 18h25min) 

no Mural de Licitação do TCM/PA15, Resolução nº 022/2021/TCMPA, que revogou artigo 5º 

a 14 da Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e integralmente a Resolução nº 

11.832/2015/TCMPA e as Resoluções Administrativas nº 29 e 43/2017/TCMPA: 

Art. 11. A remessa eletrônica, no sistema Mural de Licitações, das informações e 
documentos estabelecidos Anexo I desta Instrução Normativa, de acordo com a 
legislação vigente, modalidade selecionada, deverá obedecer aos seguintes prazos:  
I - Para os arquivos relacionados no status "publicada":  
a) até o último dia da publicidade do aviso do instrumento convocatório na 
Imprensa Oficial referente ao procedimento de licitação;  
b) até a data da publicação dos respectivos despachos de ratificação pela 
autoridade superior na imprensa oficial, nos processos de dispensa e inexigibilidade 
de licitação, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993;  
c) até a data da publicação do ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato na imprensa oficial, nos processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei Federal n.º 13.303/2016;  
d) até a data da publicação do ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato no sítio eletrônico oficial, nos termos da Lei Federal n.º 
14.133/2021;  
II - para os arquivos relacionados com o status "realizada": até 30 (trinta) dias após 
a assinatura dos contratos:  
III - para os arquivos relacionados a termos aditivos, apostilamentos, inclusive os 
decorrentes de adesão à Ata de Registro de Preço: até 30 (trinta) dias após a 
assinatura dos arquivos relacionados a essas situações;  
IV - para os arquivos relacionados a termos de rescisão, revogação, anulação e 
suspensão: na data da publicação dos arquivos relacionados a essas situações. 

 

O Decreto nº 10.024/2021 trata da publicação do aviso do edital: 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário 
Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da 
licitação. 
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação ocorrerá 
na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município e no 
sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação. 

 

 

3.7 DA EFICIÊNCIA 

 

                                                           

15 MURAL DE LICITAÇÕES - CONSULTA PÚBLICA (tcm.pa.gov.br) 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6lVMPR0Zz8UQ
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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 

à Unidade Gestora FMS para aquisição de medicamentos, controlados, correlatos, material 

de consumo hospitalar para a rede municipal de saúde do Município de Jacundá-PA. 

 

Ressalte-se que a demanda formalizada, com a devida justificativa, auxiliou a 

organização e a celeridade de processo, contribuindo com a eficiência, ressaltando que o 

processo foi autuado em 13/01/2022 e adjudicado em 03/03/2022.  

 

Gráfico 4: Etapas do Macroprocesso em andamento: 

  

Fonte: Relatório do PE SRP 9/2022-001-FMS 

 

Planejamento

• 23/09/2021 - Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência - FMS, fundamentado em 
Estudo Técnico Preliminar;

Organização

• 23/09/2021 - Pesquisa de Preços;

• 11/01/2022 - Aprovação de Termo de Referência e Autorização de Abertura de Processo e Designação de 
Pregoeiro, pela Autoridade Competente (art. 13, III,  do Decreto nº 10.024/2019;

• 25/01/2022 - Aprovação da Minuta de Edital, Ata de Registro de Preços e Minuta de Contrato pela Assessoria 
Jurídica (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993);

Seleção da 
Proposta mais 

Vantajosa

• 11/022022 -última Publicação de Aviso de Edital;

• 24/02/2022 - 08h40 - Abertura da Sessão Pública;

• 03/03/2022 - 09h23- Sessão Encerrada;

• 24/02/2021 - 14h42 - Termo de Adjudicação, firmado pelo Pregoreiro

• 17/03/2022 - Parecer Jurídico Conclusivo;

• 28/03/2022 - Parecer da Controladoria Interna, com recomendações;

• Aguardando Homologação pela autoridade competente;
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No que tange à eficácia, observa-se no mapa de preços e no resumo de 

cotação instruíram o Termo de Referência, com base em pesquisa de mercado, que formou 

o preço referencial unitário e valor referencial por item, obtendo o valor referencial total de 

equivalente a R$15.702.220,57, sendo que o valor global adjudicado perfaz 

R$9.342.318,92, o que corresponde a 59,50% do valor global referencial, entendendo-se 

desnecessária a demonstração de exequibilidade pela licitante vencedora. 

 

 
Gráfico 5: Diferença do valor total de referência e o valor total adjudicado: 

 
Fonte: PE SRP 9/2022-001-FMS 

 
3.8  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Consta dos autos, Declaração de Disponibilidade Orçamentária, firmada, em 

06/01/2022, por Ezequias da Silva Souza (CRC-PA-021316/O-8), informando que os 

recursos orçamentários fixados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2022), bem como há 

autorização legislativa para alteração de dotações orçamentárias por abertura de 

crédito adicional suplementar, caso seja necessário, até o limite definido na LDO, para 

assegurar o pagamento de despesas relacionados ao objeto do presente certame. 

Esclarece que as despesas decorrentes de materiais e/ou serviços constantes do objeto do 

certame correrão à conta das dotações orçamentárias, constante da Lei Municipal nº 

2.686/2021 (LOA 2022), para o exercício financeiro de 2022, conforme demonstrado no 

relatório, em consonância com a finalidade pública a que se destina o presente certame. 

Verifica-se, na justificativa apresentada no documento de formalização de 

demanda e no termo de referência, que se faz menção à pandemia de Coronavírus, casos 

R$9.342.318,92

R$15.702.220,57

R$0,00 R$2.000.000,00R$4.000.000,00R$6.000.000,00R$8.000.000,00R$10.000.000,00R$12.000.000,00R$14.000.000,00R$16.000.000,00R$18.000.000,00R$20.000.000,00

TOTAL ADJUDICADO

TOTAL DE REFERÊNCIA

Diferença entre valor total de referência e valor 
total adjudicado

Valor
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de COVID-19 e casos de síndrome pós-COVID. No entanto, não há dotação orçamentária 

específica. 

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

Complementar 101/2000) firmada pela Ordenadora de Despesa da Unidade Gestora: FMS 

(fls. 197). 

 

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 Pregão, no 

formato eletrônico, 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. 

 

Diante do exposto, ressalta-se que as decisões do pregoeiro foram 

fundamentadas, com as devidas cautelas e diligências. 

 

No entanto, vislumbra-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 Solicite-se à Secretária Municipal de Saúde que: 
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4.1.1 Esclareça se os produtos adjudicados serão utilizados nas 

ações de combate à pandemia COVID-19, e, neste caso, informe se há necessidade de 

revisão da declaração de disponibilidade orçamentária; 

4.1.2 Certifique se o prazo de entrega (05 dias) atende à sua 

demanda, face à divergência de prazo no item “2” do TR (24 horas) e no item “5.4” do TR 

(5 dias); 

4.2 Solicite-se Parecer Técnico da Coordenadora da Assistência 

Farmacêutica, ou de pessoa designada, quanto à regularidade da qualificação técnica das 

empresas vencedoras, conforme lotes adjudicados; 

4.3 Solicite-se ao Parecerista Contábil que avalie a saúde financeira das 

empresas vendedoras, de acordo com as exigências do edital; 

4.4 Anexe-se aos autos físicos a inclusa manifestação junto ao TCMPA 

(Processo nº 1.038001.2022.2.0006); 

4.5 Seja certificado pelo Senhor Pregoeiro a regularidade da 

documentação de habilitação das empresas vencedoras, anexando-se os respectivos 

Checklists revisados, conforme exposto neste parecer; 

4.6 Em seguida, com fulcro no art. 17, XI, do Decreto nº 10.024/2019, o 

Pregoeiro deverá encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente 

(Prefeito) e propor a sua homologação; 

4.7 Quando da convocação da empresa vencedora para assinatura de 

contrato, solicite-se a atualização de certidões de regularidade fiscais e trabalhistas, em 

caso de necessidade; 

4.8 Anexe-se portaria de nomeação de fiscal do contrato; 

4.9 Certifique-se a inserção de dados no Mural de Licitação do TCM/PA, 

e cumprimento da publicidade e transparência pública nas fases subsequentes, 

observando-se os prazos do art. 11 da Resolução nº 022/2021/TCMPA, que revogou artigo 

5º a 14 da Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e integralmente a Resolução nº 

11.832/2015/TCMPA e as Resoluções Administrativas nº 29 e 43/2017/TCMPA; 
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4.10 Registre-se no Mural de Licitações16: 

4.10.1 Há itens exclusivos para EPP/ME: SIM (Lote 04) 

4.10.2 Há cota de participação para EPP/ME: SIM (Preâmbulo 

do Edital) 

4.10.3 Percentual de participação de EPP/ME: 11% do Valor 

Adjudicado 

4.10.4 Nas aquisições, há prioridade para as microempresas 

regionais ou locais: NÃO 

4.10.5 Contratação com utilização de recursos federais advindos 

de transferências voluntárias: NÃO 

 

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 esse 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, salvo 

melhor juízo, após cumprimento das recomendações exaradas neste parecer, opina-se pelo 

prosseguimento do feito, podendo gerar as despesas. 

 
É o parecer. 
 
 
Encaminha-se os autos à Comissão Permanente de Licitação. 
 
 

                                                           

16 TCMPA faz ajuste no Mural de Licitações em favor das micro e pequenas empresas – TCM-PA. 

https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-faz-ajuste-no-mural-de-licitacoes-em-favor-das-micro-e-pequenas-empresas/


EFEITURA 
54.633/0001-80 

25 

 

Jacundá/PA, 28 de março de 202217. 
 
 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 

                                                           

17 Justifica-se o lapso temporal entre a entrada do procedimento na CONTRIN (17/03/2022) e o início da análise 
(24/03/2022) e conclusão (28/03/2022), em razão do volume de processos licitatórios encaminhados para análise, além 
de outras demandas do Órgão Superior da Controladoria Interna (art. 79 d a Lei nº 2.547/2012), responsável pelo 
Sistema Municipal de Controle Interno (Lei Municipal nº 2.385/2005).  
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