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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 005/2022 
 
 

Processo Licitatório: 6/2022-001-FME 
Modalidade: Inexigibilidade 
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) AVALIAÇÕES FORMATIVAS E O 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE 
JACUNDÁ/PA NO ANO DE 2022. 
 
 

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 18/01/2022, às 17h47, para análise do Processo 

Licitatório nº 6/2022-001, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, devidamente 

autuado, contendo páginas numeradas e autuada de 001 a 107, para contratação dos 

serviços de 02 (duas) avaliações formativas e desenvolvimento profissional para a rede 

pública municipal de ensino de Jacundá/PA, no ano de 2022. 

 

1. PRELIMINAR 

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

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

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

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

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

                                                             

1 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

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

âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
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2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

 

I. Ofício nº 911/2021-GSE/SEMED, firmada pela Secretária Municipal de 

Educação, Iara Alves Meireles (Portaria nº 002/2021-GP), encaminhado ao Prefeito, 

solicitando contratação de empresa especializada para a realização dos serviços der 02 

(duas) avaliações formativas e desenvolvimento profissional para rede pública municipal de 

ensino de Jacundá/PA, no ano de 2022, justificando na necessidade de avaliar do 2º ao 9º 

ano, para diagnosticar o nível de aprendizagem, face à suspensão das aulas presenciais, 

nos últimos dois anos, em razão da pandemia. Anexa “termo de referência” e solicitação de 

despesas, fls. 01/09; 

II. Proposta Comercial, no valor de R$78.440,00, apresentada pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CNPJ **.195.755/0001-**), fls. 10; 

III. Despacho ao Setor Contábil para solicitação de informações 

orçamentárias, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 17/12/2021, fls. 11; 

IV. Declaração de Disponibilidade de Dotação Orçamentária, firmada pelo 

Contador Ezequias da Silva Souza (CRC-PA nº 021316/O-8), em 20/12/2021, fls. 12, 

informando a existência de previsão de recursos orçamentários, fixado na LOA/2022, bem 

como autorização de crédito adicional suplementar, e que as despesas correrão à conta 

das dotações orçamentárias previstas na Lei nº 2686/2021 (LOA/2022): 

 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação – FME 

 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 Funcional programática: 12.361.0010.2.044 – Capacitação e Treinamento, 
Trabalhadores e Gestores da Educação 

 Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros – PJ 

 Subelemento: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

                                                             

integrada, compreendendo, particularmente, o controle: I - do cumprimento dos programas, metas e 
orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
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 Fonte de Recurso: 15420000 (Transferência de Fundeb 30%) 

V. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira com a LOA, 

compatível com LDO e PPA, conforme exigência do art. 16, II, da Lei Complementar, 

firmada pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 13; 

VI. Termo de Autorização e Abertura de Processo Licitatório, firmado pelo 

Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 22/12/2021, fls. 14; 

VII. Portaria nº 004/2022-GP, firmada pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares, que nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação, fls. 15/16: 

 Presidente: Izaac Scheidegger Emerique; 

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

VIII. Termo de Autuação do Procedimento Administrativo de Licitação, 

firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Izaac Scheidegger Emerique, em 

05/02/2022, fls. 17; 

XIV. Minuta de Contrato, fls. 18/21;  

XV.  Ofício nº 001/2022 – CPL, de 06/01/2022, destinado à Fundação 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação de Educação – Fundação CAED (CNPJ nº 

**.014.569/0001-**), solicitando apresentação de documentação de habilitação, fls. 22; 

XVI.  Juntada de Documentos de Habilitação da Fundação Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação de Educação – Fundação CAED (CNPJ nº **.014.569/0001-

**),  fls. 23/95; 

XVII.  Resumo de Propostas Vencedoras – menor valor (R$78.440,00), fls. 

96; 

XVIII. Fundamentação legal do processo de inexigibilidade (art. 25, II, c/c 

art. 13, I, e parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/1993), justificativa da contratação, 

razões da escolha e do preço, firmada pelo Presidente da CPL, Izaac Scheidegger 

Emerique, em 10/01/2022, fls. 97/98; 

XIX. Despacho de autos à Assessoria Jurídica, em 11/01//2022; 

XX. Parecer Jurídico nº ___/2022, firmado pelo Doutor José Alexandre 

Domingues Guimarães (OAB/PA 15.148-B), em 18/01/2022, após defender que o rol do art. 

25 não é taxativo, com base em entendimentos doutrinários, defende que se aplica a 

inexigilidade de licitação quanto é inviável a competição, e, ao final, manifesta-se pela 
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aprovação da contratação direta, caracterizada pela inexigibilidade de licitação e minuta de 

contrato, nada tendo a opor quanto à contratação, vez que atendem os requisitos exigidos 

pela lei de licitações, devendo o setor de licitação obedecer ao que preconiza o art. 26 da 

Lei de Licitação – Instrução do Processo e Inexigibilidade de Licitação, bem como o termo 

de contrato obedeça  norma insculpida no art. 55 da Lei nº 8.666/1993; 

XXI. Despacho de autos à Controladoria Interna, recebido na CONTRIN 

em 18/01/2022, 17h47, mas devolvido para numeração de folhas, e recebido novamente 

em 01/02/2022; 

É o relatório. 

 
3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
O Processo Licitatório em análise (6/2022-001-FME), na modalidade 

Inexigibilidade, tem por objeto a contratação dos serviços de 02 (duas) avaliações 

formativas e desenvolvimento profissional para a rede pública municipal de ensino de 

Jacundá/PA, no ano de 2022. 

 

Em regra, toda contratação administrativa deve ser precedida de 

procedimento licitatório, com fulcro no art. 37, XXI, da CRFB/88, que já traz a possibilidade 

de ressalvas, as quais são trazidas pela Lei nº 8.666/1993. 

 

O caso em tela fundamenta-se no art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993, que deve 

ser observado à luz da Súmula 252/2010, com observância à Resolução nº 11.495 do 

TCM/PA: 

a) Serviço técnico especializado, com referência ao art. 13 da Lei nº 

8.666/1993; 

b) Natureza singular do serviço; 

c) Notória especialização do contratado; 

d) Confiabilidade (Resolução 11.495-TCM/PA). 

 
Conforme se observa nos autos, a proposta e documentação de habilitação 

da Documentos da Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação de Educação – 
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Fundação CAED (CNPJ nº **.014.569/0001-**),  fls. 23/95, atestados por parecer jurídico, 

fls. 100/106. 

 

É importante observar o objeto do certame, descrito no “Termo de Referência” 

(fls. 02/08) é a contratação dos serviços de 02 (duas) avaliações formativas e 

desenvolvimento profissional para a rede pública municipal de ensino de Jacundá/PA, no 

ano de 2022. 

 

Para esta Controladoria Interna não está claro a inviabilidade da competição, 

atestada pelo douto parecerista jurídico, a que recai a competência de atestar a modalidade 

de licitação e a minuta do contrato (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993), e que 

fundamenta a decisão da Autoridade Competente. 

 

No mais, ainda que se admita a inviabilidade de competição, não há nos autos 

pesquisa de mercado ou demonstração que o preço dos serviços está compatível com os 

preços praticados pela fundação em outros contratos da mesma natureza, conforme art. 

26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/91993, e segue jurisprudência do TCU 

(Acórdão 2993/2018-Plenário), trazida no Informativo nº 361 do TCU, que elenca 

entendimentos na mesma linha: Acórdãos 819/2005-TCU_Plenário; Portaria-AGU 

572/2011, consolidada pelos Acórdãos 1.565/2015, 2.616/2015 e 2.931/2016. 

 

A dotação orçamentária, vinculada ao Orçamento da Secretaria Municipal de 

Educação, indicada pelo assessor contábil, prevista na Lei Orçamentária Anual/2022 (Lei 

Municipal nº 2.686/2021. 

 

No entanto, a declaração de adequação orçamentária e financeira (fls. 13) não 

foi firmada pela ordenadora de despesas do FME. 

 

A minuta do contrato foi atestada pelo parecer jurídico (parágrafo único do art. 

38 da Lei nº 8.666/1993). 

  
4. CONCLUSÃO 
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Diante do exposto, e, de acordo com parecer jurídico, considera-se regular e 

legal a modalidade escolhida para o objeto proposto, com fulcro no art. 25, II, da Lei nº 

8.666/1993. 

No entanto, para evitar riscos para tomada de decisão da Autoridade 

Competente, desde que atendidas as recomendações exaradas neste parecer: 

a) Solicite-se ao Órgão Demandante que esclareça melhor a inviabilidade 

da competição que justifique a modalidade escolhida, e a compatibilidade do preço com o 

praticado pela fundação em contratos semelhantes; 

b) Anexe-se Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, 

firmada pela Ordenadora de Despesas do FME (art. 16, II, da LC nº 101/2000); 

c) Solicite-se à Fundação (de natureza privada) que indique os 

profissionais que irão prestar os serviços descritos no projeto básico (fls. 02/08), 

comprovando a respectiva capacidade técnica; o comprovante de inscrição no cadastro de 

contribuintes do município de sua sede (art. 29, II, da Lei nº 8.666/1993); atualize-se 

certidão de regularidade de FGTS; 

d) Ao Presidente da CPL, que certifique o cumprimento da recomendação 

do parecerista jurídico (in fine); 

e) Após a contratação, nomeia-se fiscal técnico para o contrato, em 

consonância com o objeto definido, cientificando-o das atribuições quanto ao 

acompanhamento da execução contratual; 

f) Observem-se as regras de publicidade e transparência pública; 

g) Encaminhe-se cópia do contrato ao Conselho Municipal de Educação, 

para realização do controle social. 

 

Jacundá/PA, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 
Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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