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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 098/2022 
  
Processo Licitatório: 1/2022-001-PMJ 
Modalidade: CONVITE 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E ENFEITES NO 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 29/11/2022, às 16h34min, para análise o Processo 

Licitatório nº 1/2022-001-PMJ, na modalidade CONVITE, devidamente autuado, 

numerado e rubricado, contendo páginas de 001 a 346, para contratação de empresa 

especializada em serviços de engenharia para ornamentação natalina com locação de 

materiais e enfeites no 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) e Instrução Normativa nº 22/2021-

TCM/PA. 

                                                           

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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

2 
 

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 325/2022-GP, de 24/10/2022, firmado pelo Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares, endereçado ao Diretor de Departamento de Contratos e Licitação4, 

autorizando providências para abertura de processo licitatório para contratação de empresa 

para executar serviço de orçamentação natalina, com fornecimento de materiais e enfeites, 

no município de Jacundá/PA, conforme solicitação contida no Ofício nº 0133/2022-

SECULT, fls. 01; 

III. Ofício nº 0133/2022-GP, de 24/10/2022, firmado pelo Secretário 

Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, Fábio de Souza Assunção (Portaria nº 023/2021-

GP), endereçado ao Gabinete do Prefeito5, solicitação para abertura de processo licitatório 

para contratação de empresa para executar serviço de orçamentação natalina, com 

                                                           

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. 

 
4 Protocolado em 27/10/2022. 
5 Protocolado em 24/10/2022. 
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fornecimento de materiais e enfeites, no município de Jacundá/PA. Anexa Projeto Base, fls. 

21; 

IV. Solicitação de Despesa nº 20221024001-SECULT, fls. 22/24; 

V. Despacho, firmado pelo Prefeito, em 24/10/2022, determinando 

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

orçamentários para cobertura de despesas, fls. 25; 

VI. Cotação de Preços, apresentada pela empresa W. CRAVO 

COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ **.026.786/0001-**, Belém/PA, porte EPP), 

com atividade compatível com o objeto do certame, no valor de R$329.685,00, não datada, 

fls. 26/29; 

VII. Cotação de Preços, apresentada pela empresa JF COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA (CNPJ **.528.735/0001-**, Ananindeua/PA porte EPP), não possui 

atividade compatível com o objeto do certame (serviços de engenharia), mas possui 

atividade referente ao comércio dos materiais (material elétrico), no valor de R$322.400,34, 

em 24/10/2022, fls. 29/33; 

VIII.  Cotação de Preços, apresentada pela empresa A C NOGUEIRA 

PRODUÇÕES (CNPJ **.551.177/0001-**, Belém/PA porte EPP), não possui atividade 

compatível com o objeto do certame (serviços de engenharia), mas possui atividade 

referente ao comércio dos materiais (artigos de iluminação), no valor de R$326.216,00, 

25/10/2022, fls. 34/37; 

IX. Mapa de Cotação de Preços – preço médio, fls. 38/39; 

X. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fls. 40; 

XI. Resumo de Cotação de Preços – valor médio (R$326.100,48), fls. 41; 

XII. Despacho de envio de autos à Assessoria Contábil, firmado pelo 

Presidente da CPL, Izaac Scheidegger Emerique, em 26/10/2022, solicitando informações 

a respeito da dotação orçamentária e fonte de recurso, fls. 42; 

XIII. Declaração de Disponibilidade Orçamentária, firmada pelo Assessor 

Contábil, Jorge Luís de Oliveira (CRC 012932/O-5), em 26/10/2022, informado a existência 

de dotação orçamentária, condicionada à abertura de crédito adicional suplementar na Lei 

Orçamentária Anual – LOA/2022, fls. 43: 

 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ – PMJ 
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o Unidade Orçamentária: 1212 – Secretaria Municipal de Cultura, 
Desporto e Lazer 
o Funcional Programática: 04.122.0002.2.076 – Sec. Mun. de Cultura 
(Atividade Administrativa) 
o Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – PJ 
o Subelemento: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – PJ 
o Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos) 

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

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

de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual - PPA, de 26/10/2022, firmada pelo 

Ordenador de Despesas da Unidade Gestora PMJ, Itonir Aparecido Tavares, fls. 44; 

XV. Termo de Aprovação do “Termo de Referência” e Autorização de 

Abertura de Processo Licitatório, firmado, em 27/10/2022, pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares, na qualidade de Autoridade Competente, fls. 45; 

XVI. Portaria nº 149-A/2022-GP, firmada pelo Prefeito Itonir Aparecido 

Tavares, em 03/06/2022, que nomeia os Membros da Comissão Permanente de Licitação, 

fls. 46; 

 Presidente: Izaac Scheidegger Emerique; 

 Membros: Idna da Silva Calazans; Andrea dos Santos Lima, Adriane Ferreira 
Lima; 

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

Licitação, Izaac Scheidegger Emerique, em 28/10/2022, fls. 47; 

XVIII. Minuta de Instrumento Convocatório, fls. 48/98; 

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

Presidente da CPL, Izaac Scheidegger Emerique, em 28/10/2022, fls. 99; 

XX. Parecer Técnico Jurídico nº 0205/2022-PROJUR, firmado em 

28/10/2022, pelo Doutor Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), fls. 100/111, 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$330.000,00, 

para serviços de engenharia) 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 (art. 40 da Lei nº 

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

de fracionamento de despesas (art. 23, §5º, de Lei nº 8.666/1993). Desta forma, manifestou-

se pela aprovação do instrumento convocatório, bem como pela deflagração do processo 

licitatório, conforme exposto alhures, condicionado ao cumprimento das recomendações: 
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a) Deve inserir como requisito de qualificação técnica profissional a 

obrigatoriedade de engenheiro elétrico para a execução dos serviços no caso em 

apreço com as condições de aceitabilidade; 

b) Verificar a necessidade de assistência técnica durando o período natalino; 

XXI. Comprovante de Recebimento de Cópia de Edital e Anexos, firmado 

pela empresa W. CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ **. 026.786/0001-**, 

Belém/PA, porte EPP), em 10/11/2022, fls. 112; 

XXII. Comprovante de Recebimento de Cópia de Edital e Anexos, firmado 

pela empresa A C NOGUEIRA PRODUÇÕES EIRELI (CNPJ **.551.177/0001-**, 

Belém/PA, porte EPP)6, em 10/11/2022, fls. 113; 

XXIII. Comprovante de Recebimento de Cópia de Edital e Anexos, firmado 

pela empresa JF COMÉRCIO ENGENHARIA LTDA (CNPJ **. 528.735/0001-**, Belém/PA, 

porte EPP), em 10/11/2022, fls. 114; 

XXIV. Edital e Anexos – Data de Abertura: 25/11/2022, 9h00, fls. 115/165; 

XXV. Aviso de Licitação e Certidão de Publicação, em 10/11/2022, firmado 

pelo Presidente da Comissão de Licitação, Izaac Scheidegger Emerique, fls. 166-f/v; 

XXVI. Termo de Juntada de Documentos de Habilitação, firmado pelo 

Presidente da Comissão de Licitação, Izaac Scheidegger Emerique, fls. 176; 

XXVII. Documentos de Habilitação da empresa A C NOGUEIRA 

PRODUÇÕES LTDA (CNPJ nº **.551.177/0001-**, Belém/PA, porte EPP), fls. 168/181: 

 Requerimento de Empresário, registrado na JUCEPA, em 13/07/2011; 

 Cartão de CNPJ; 

 Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da União, emitida em 08/07/2022, válida até 04/01/2023; 

 Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa do Município de Belém, 
emitida em 02/09/2022, válida por noventa dias; 

 Certidão de Regularidade de FGTS, válida de 12/11/2022 a 11/12/2022; 

 Certidão de Débitos Trabalhistas, expedida em 24/11/2022, válida até 
23/05/2023; 

 Alvará de Licença Municipal/2022; 

 Atestado de Capacidade Técnica, emitido pelo Sebrae, em 10/03/2022, para 
locação de equipamento de iluminação, sonorização, tecnologia e afins; e para 
locação de equipamentos para feiras e exposições; 

 Contrato de Prestação de Serviços Profissionais na área de engenharia 
elétrica na área do contrato, sendo a Contratante: A C Nogueira Produções EPP; e 
o Contratado: Alexandre Rodrigues de Araújo, Engenheiro Eletricista (CREA 
1517225140), datado de 01/05/2018;  

                                                           

6 Conforme consta no Cartão de CNPJ, a razão social da empresa é A C NOGUEIRA LTDA - 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp  

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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 Declarações (Anexo IV e V), fls. 180; 

 Envelope de Habilitação. 

XXVIII. Documentos de Habilitação da empresa JF COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº **.528.735/0001-**, Ananindeua/PA, porte EPP), fls. 

182/199: 

 Contrato Social de Sociedade Limitada, registrado na JUCEPA, em 
04/03/2022; 

 Documento Pessoal do Sócio; 

 Cartão de CNPJ; 

 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa 
da União, emitida em 18/07/2022, válida até 04/01/2023; 

 Certidão Negativa do Município de Belém, emitida em 25/07/2022, válida por 
180 dias; 

 Certidão de Regularidade de FGTS, válida de 11/11/2022 a 10/12/2022; 

 Certidão de Débitos Trabalhistas, expedida em 18/07/2022, válida até 
14/01/2023; 

 Alvará de Licença Municipal/2022; 

 Atestado de Capacidade Técnica, emitido pela empresa Tânia Figueiredo 
Sonorização e Iluminação Eireli (Mara Lux), não datado, para serviços de 
componentes eletrônicos para iluminação, reatores eletrônicos, lâmpadas de led e 
outros componentes elétricos, principalmente, iluminação, sendo responsável 
técnico o Engenheiro Mecânico, Sr. José Felipe Ayres Pereira (RPN 1504837126, 
Registro 1504837126PA);  

 Termo de Compromisso pela Execução do Serviço: Engenheiro Elétrico, 
Odorico Nina Ribeiro Neto (CREA 1502533740); Engenheiro Mecânico, José Felipe 
Ayres Pereira (CREA 2.777-D), firmado em 21/10/2022; 

 Declarações (Anexo IV e V); 

 Envelope de Habilitação; 

XXIX. Documentos de Habilitação da empresa W. CRAVO COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº **.026.786/0001-**, Belém/PA, porte EPP), fls. 200/321: 

 Contrato de Sociedade Ltda, registrado na JUCEPA, em 29/04/2020; 

 Alteração Contratual da Sociedade, registrado na JUCEPA, em 04/08/2020; 

 Alteração Contratual da Sociedade, registrado na JUCEPA, em 20/01/2021; 

 Alteração Contratual da Sociedade, registrado na JUCEPA, em 16/02/2021; 

 Alteração Contratual da Sociedade, registrado na JUCEPA, em 16/06/2021; 

 Alteração Contratual da Sociedade, registrado na JUCEPA, em 07/10/2021; 

 Documento Pessoal do Sócio-Administrador; 

 Certidão Simplificada Digital, JUCEPA, em 09/11/2022; 

 Certidão Específica Digital, JUCEPA, em 09/11/2022; 

 Cartão de CNPJ; 

 Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da União, emitida em 07/10/2022, válida até 05/04/2023; 

 Certidão de Regularidade de FGTS, válida de 24/10/2022 a 22/11/2022; 

 Certidão de Débitos Trabalhistas, expedida em 07/10/2022, válida até 
05/04/2023; 

 Certidão de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributária (SEFA), 
emitida em 19/08/2022, válida até 15/02/2023; 

 Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa do Município de Belém, 
emitida em 06/10/2022, válida por noventa dias; 

 Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CISC (Município de 
Belém/PA), emitido em 18/05/2022 
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 Comprovante de Inscrição Cadastral FIC (SEFA/PA), emitido em 09/11/2022; 

 Certidão Judicial Cível Positiva, emitida em 22/09/2022; 

 Certidões de Cartórios de Protesto, emitida em 09/11/2022; 

 Balanço Patrimonial, exercício 2021, registrado JUCEPA em 19/05/2022; 

 Alvará de Licença/2022; 

 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA/PA nº 
277139/2022, constando do objeto social a instalação e manutenção elétrica, sendo 
responsáveis técnicos: Gracielle de Castro Tavares, Engenheira Eletricista (CREA 
1519392680); Alan Augusto Garcia Cardoso, Engenheiro Eletricista (CREA 
1519049196); e Wellinson Cravo e Silva, Engenheiro Civil (CREA 1516780825); 

 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA/PA nº 
268033/2022 - Wellinson Cravo e Silva, Engenheiro Civil (CREA 1516780825), 
Responsável Técnico e Sócio-Administrador da empresa; 

 Contrato Social e Alterações; 

 Envelope de Habilitação; 

XXX. Proposta Comercial da empresa JF COMÉRCIO E ENGENHARIA 

LTDA (CNPJ nº **.528.735/0001-**, Ananindeua/PA, porte EPP), de 25/11/2022, válida por 

sessenta dias, no valor de R$322.400,34; e envelope de propostas, fls. 323/327; 

XXXI. Proposta Comercial da empresa A C NOGUEIRA PRODUÇÕES 

LTDA (CNPJ nº **.551.177/0001-**, Belém/PA, porte EPP), de 25/11/2022, válida por 

sessenta dias, no valor de R$326.216,00; e envelope de propostas, fls. 328/332; 

XXXII. Proposta Comercial da empresa W. CRAVO COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº **.026.786/0001-**, Belém/PA, porte EPP), de 25/11/2022, 

sessenta dias, no valor de R$329.585,00; e envelope de propostas, fls. 333/336; 

XXXIII. Ata de Realização de Credenciamento, Julgamento de Habilitação e 

de Propostas (CONVITE 1/2022-001-PMJ), às 09h20min do dia 25/11/2022. Presentes: 

Presidente e Membros da CPL e Representantes Legais das licitantes (J F COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA; W. CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA e A C  NOGUEIRA 

PRODUÇÕES LTDA). Aberta a sessão, realizou-se o credenciamento. Em seguida, após 

recebimento e conferência dos envelopes e documentos de habilitação, todas as empresas 

foram habilitadas. Posteriormente, passou-se ao julgamento das propostas, sendo 

declarada vencedora a empresa J F COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, que apresentou 

a proposta com menor valor global R$322.400,34. Todas as empresas renunciaram ao 

direito de recurso (art. 109 da Lei nº 8.666/1993). A sessão foi encerrada em 25/11/2022, 

às 12h29min, fls. 338; 

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

Presidente da CPL, Izaac Scheidegger Emerique, em 28/11/2022, fls. 339; 
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XXXV. Parecer Técnico Jurídico nº 213/2022-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), em 28/11/2022, às 17h50min, que, após 

relatório do processo administrativo, fundamentação da modalidade, atestou o 

cumprimento do prazo entre a publicação (10/11/2022) e a sessão pública (25/11/2022); 

verificou a participação de três propostas válidas (JF COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA; 

W CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA e A C NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA). 

Avaliou a documentação de habilitação da empresa  J F COMÉRCIO E ENGENHARIA 

LTDA restou habilitada, porém cumprindo todos os requisitos de sua habilitação jurídica, 

fiscal, econômica e técnica. Verificou que a proposta da licitante J F COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA, conforme consta da ata da sessão, restou vencedora no valor de 

R$322.400,34, estando estampado o princípio da competitividade e vantajosidade. 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, fls.340/345: 

a) Remeta-se à Controladoria; 

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

c) Nomeação de fiscal quando ocorrer contratação; 

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

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

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

procedimento licitatório; 

XXXVI. Despacho de envio de autos à Controladoria Interna, em 29/11/2022. 

No entanto, só recebido na Controladoria em 29/11/2022, às 16h34min. 

É o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
O Processo Licitatório Processo Licitatório nº 1/2022-001-PMJ, na 

modalidade CONVITE, tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia para ornamentação natalina com locação de materiais e enfeites 

no Município de Jacundá-PA. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

9 
 

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. 02/21, encontra-se Documento de 

Formalização da Demanda (Ofício nº 133/2022-SECULT, de 24/10/2022), firmado pelo 

Secretário Municipal de Cultura (Portaria nº 023/2022-GP), solicitando abertura de processo 

licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

ornamentação natalina com locação de materiais e enfeites no Município de Jacundá-PA. 

Apresentou justificativa e planilha com descrição de itens, respectivas quantidades e 

unidades. Portanto, parte legítima para a 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 

205/2022-PROJUR, 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$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para serviços de engenharia. 

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 8.666/1993, 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 clareza o objeto desta licitação, características, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas, informando especificação dos itens com a 

quantidade exigida. 
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Também, verifica-se 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 habilitação, 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 dispensada 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, recomendou providências cautelares como 

condicionante para aprovação do ato convocatório. 

No instrumento convocatório, fls. 115/165, consta o local, data e horário da 

entrega dos envelopes de documentação de habilitação e de propostas de preços: 

1.1 LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Endereço Rua Pinto e 
Silva s/nº, Centro Administrativo, Cidade de Jacundá/PA 
1.2 DATA: 25/11/2022 HORÁRIO: 9h00 

 

Quanto às exigências de habilitação, previstas no item 12 do Instrumento 

Convocatório, solicitando parte de documentação jurídica (itens 12.1.1.1 a 12.1.1.3); 

regularidade fiscal (itens 12.1.2.1 a 12.1.2.6), qualificação técnica (itens 12.1.3.1 a 12.1.3.3) 

e outros documentos (itens 12.1.4.1 a 12.1.4.3). 

Resguardado o entendimento divergente desta Controladoria Interna quanto 

à dispensa de documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista, 

elencados no art. 28 e 29 da Lei nº 8.666/1993, o instrumento convocatório, aprovado por 

parecer jurídico, dispensou parte das documentações de habilitação, conforme §1º art. 32 

a Lei nº 8.666/1993.  

Observa-se, no parecer jurídico conclusivo, que o douto parecerista jurídico, 

embora reitere o entendimento de que não há necessidade de que as empresas 

apresentem ampla documentação para comprovar a regularidade fiscal, entende que há 

documentos que não podem ser dispensados por exigência do art. 195, §3º, da CF/88, que 
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veda a contratação de empresas que possuam débitos com a previdência social, bem como 

o art. 23 da Lei Federal 8.036, que veda contratação de empresas que possuam débito com 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

De qualquer sorte, pelo princípio de vinculação ao instrumento convocatório, 

todas as empresas devem apresentar toda a documentação exigida no edital, e, nesta 

senda, entende-se que todas as licitantes deixaram de cumprir requisitos editalícios. 

Verifica-se que a empresa A C NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA (CNPJ 

**.551.177/0001-**, Belém/PA, porte EPP), apresentou atestado de capacidade técnica 

parcialmente compatível com o objeto do certame, no que tange à locação de materiais e 

enfeites, uma vez que o documento de fls. 178, não se refere a serviço de engenharia e 

também a empresa não possui CNAE de serviço de engenharia (71.12-0-00), 

recomendando-se seja feito diligência para dar oportunidade à empresa complementar a 

documentação. 

Quanto à empresa JF COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 

**.528.735/0001-**, Ananindeua/PA, porte EPP), apresentou atestado de capacidade 

técnica, fls. 196, que não esclarece se serviço é de engenharia e também a empresa não 

possui CNAE de serviço de engenharia (71.12-0-00), recomendando-se seja feito diligência 

para dar oportunidade à empresa esclarecer a situação. 

Com relação à empresa a empresa W. CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA 

LTDA (CNPJ **.026.786/0001-**, Belém/PA, porte EPP), deixou de apresentar, na data da 

sessão (25/11/2022, 9h00min) atestado de capacidade técnica compatível com o objeto do 

certame, embora tenha apresentado um robusta documentação de habilitação, incluindo 

certidão de registro e quitação junto ao CREA PJ e PF, não acostou acervo técnico 

profissional nem atestado técnico firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

descumprindo o item 12.1.3.2 do edital. A empresa possui atividade compatível com o 

objeto (71.12-0-00 - serviço de engenharia). O entendimento desta Controladoria Interna é 

que a empresa deveria ter sido inabilitada. 

No entanto, há entendimento jurídico pela habilitação das três empresas, 

conforme posicionamento da Comissão Permanente de Licitação.  Face à divergência, 
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recomenda-se que sejam realizadas diligências para complementação de documentação 

de capacidade técnica, bem como, recomenda-se a solicitação de parecer técnico da 

Engenheira Eletricista, pertencente ao quadro de servidores, para avaliar a possibilidade 

de a empresa vencedora executar os serviços. 

Em celebração ao princípio da competitividade e vantajosidade para a 

Administração pública, as três licitantes apresentaram propostas válidas, conforme item 

13.6.1 e Anexo III do Edital: 

 JF COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA (fls. 322/327): R$322.400,34; 

 A C NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA (fls. 328/332): R$326.216,00; 

 W. CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA (fls. 333/337): R$329.685,00 

 

Foi acostada aos autos, fls. 166-V, certidão de divulgação do aviso de licitação 

do Convite nº 1/2022-001-PMJ. 

Na sessão de pública de abertura do certame em tela (fls. 338), na qual 

encontravam-se presentes as licitantes, sendo que todas as empresas participantes foram 

declaradas habilitadas, e renunciaram o prazo recursal referente ao julgamento de 

documentos de habilitação.  

Após habilitação, passou-se a abertura dos envelopes e proposta de preços, 

com base no critério de julgamento menor valor global, a empresa JF COMÉRCIO E 

ENGENHARIA LTDA foi declarada vencedora, no valor de R$322.400,34. 

Como mencionado alhures, em parecer conclusivo (Parecer Jurídico nº 

213/2022-PROJUR, fls. 340345), o Doutor Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA nº 16.567), 

analisou o cumprimento dos requisitos legais da modalidade convite. Atestou o 

cumprimento do princípio e as regras legais de publicidade, vez que o aviso de licitação 

foi publicado em 10 de novembro de 2022 e a sessão ocorreu em 25 de novembro de 2022.  

 

O parecerista avaliou que, no certame em tela, foram convidadas três 

empresas, entendendo que possuem o ramo de atividade compatível com o objeto da 

licitação, permitido a participação de empresas não convidadas, respeitando o princípio 

administrativo de ampla concorrência. Ressaltou que as empresas convidadas JF 
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COMÉRCIO DE ENGENHARIA LTDA, W CRAVO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA e A 

C NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA, apresentaram propostas válidas. 

 

Quanto à habilitação, o parecerista jurídico asseverou que, na modalidade 

convite, há possibilidade de flexibilização dos documentos de habilitação, informando que 

não podem ser dispensados a comprovação de regularidade com a previdência social (art. 

195, §3º, da Constituição Federal) e de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (art. 23 da Lei Federal nº 8.036/1990).  Desta forma, observou que o ato 

convocatório  exigiu documentos para habilitação jurídica, fiscal e técnica, atestando a 

regularidade da habilitação da empresa JF COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA. Desta 

forma, entendendo estampado o princípio da competitividade e vantajosidade, 

manifestou-se pela homologação do certame, condicionada à verificação da não existência 

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

das contratação, recomendando: a) remeta-se à Controladoria; b) a realização de empenho 

em caso de contratação iminente; c) a nomeação do fiscal do contrato quando ocorrer a 

contratação; d) nas futuras licitações, deve ser mencionado pelo setor contábil, a natureza 

do recurso – se federal, voluntário ou obrigatório – a ser utilizado para custeio das despesas 

oriundas do certame, isso com a finalidade de aferição do procedimento licitatório. 

 

Neste ponto, conforme já explanado anteriormente esta, Controladoria Interna 

entende temerária a dispensa injustificada de documentação jurídica e de regularidade 

fiscal (art. 28 e 29 da Lei nº 8.666/1993) 

 

Note-se que não houve exigência de documentos de qualificação econômico-

financeira, em razão de se tratar de modalidade convite, cujo limite do valor estimado da 

contratação é de R$330.000,000, com fulcro no art. 23, I-b, da Lei nº 8.666/1993, com 

valores atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018.  

 

Com relação à qualificação técnica, conforme mencionado anteriormente, 

fazem-se necessárias diligências e análise técnica, vez que o objeto é serviço de 

engenharia. 
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Desta forma, cabe à Autoridade Competente, no momento da decisão quanto 

à homologação, avaliar se é caso de nulidade (ou anulação), uma vez que o julgamento de 

habilitação foi realizado pelo Presidente da CPL, em sessão, na presença dos membros e 

representantes das empresas licitantes, as quais, inclusive, renunciaram ao prazo recursal. 

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 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. 

 

3.4 Da publicidade: 

Conforme asseverado no parecer jurídico conclusivo (fls. 340/345), o aviso de 

licitação foi afixado em local público em 10/11/2022, sendo que a sessão ocorreu em 

25/11/2022, atendendo-se ao princípio e regras legais quanto ao prazo de publicação 

prevista na Lei nº 8.666,1993, devendo ser certificado o cumprimento das regras e prazos 

previstos na IN nº 22/2021/TCMPA. 

 

3.5 Do limite legal do valor estimado de contratação e do valor da 

proposta vencedora: 

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

1/2022-001-PMJ) dá-se na modalidade CONVITE, com critério de julgamento por MENOR 

VALOR GLOBAL, 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) 
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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 obras e serviços de engenharia tem limite de valor de 

R$330.000,00 (trezentos e trinta reais), com fulcro no art. 23, I-b, da Lei nº 8.666/1993, 

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

Tabela 1: Limites de valores por Modalidades e Pregão7 
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 

 Fonte: Decreto nº 9.412/2018 
 

 

No caso em tela, conforme asseverado anteriormente, o critério de julgamento 

é o MENOR VALOR GLOBAL. É utilizado para obras e serviços de engenharia. 

 

Note-se  que os valores de referência foram obtidos mediante pesquisa 

de preços, junto às empresas, tendo valor global referencial (R$326.100,48), abaixo do 

limite permitido para a modalidade convite. 

 
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 

                                                           

7 https://www.licitacao.net/valores.asp  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
https://www.licitacao.net/valores.asp
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hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das 

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

Nesse sentido, o ato convocatório traz a descrição clara do objeto (serviço de 

engenharia), e o projeto básico (Anexo I) contém a justificativa, condições básicas, sendo 

que os valores unitários e valor total referencial, foram apurados com as em três cotações, 

em consonância com o §7, I e II, do art. 15 da Lei nº 8.666/1993. 

Ainda com relação ao valor referencial global (R$326.100,48) é maior que 

R$80.000,00, não sendo possível aplicação do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

E, também, em razão da indivisibilidade do objeto, não se aplica o art. 48, II, da Lei 

Complementar nº 123/2006, com fulcro no art. 49 na mesma norma. Mas, ressalta-se que, 

no edital, foram garantidos os tratamentos diferenciados previstos no art. 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 
Na Ata da Sessão (fls. 338), observa-se que a proposta vencedora possui 

valor menor que o valor referencial, conforme tabela: 

Tabela 2: Propostas Vencedoras – menor valor: 

EMPRESA 
VENCEDORA 

LOTE DESCRIÇÃO PROPOSTA 
VENCEDORA 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

PERCENTUAL 
DE REDUÇÃO 

JF COMÉRCIO E 
ENGENHARIA LTDA 

001 SERVIÇO DE 
ENGENHARIA DE 
ORNAMENTAÇÃO 
NATALINA COM LOCAÇÃO 
DE MATERIAIS E 
ENFEITES. 

R$322.400,34 R$326.100,48 1,13% 

Fonte: Ata da Sessão (fls. 338) 

 
Neste ponto, em consonância com o parecer jurídico conclusivo, havendo três 

propostas julgadas válidas pelo Presidente da Comissão de Licitação, e sendo os valores 

das propostas declaradas vencedoras, evidencia-se, salvo melhor juízo, houve 

competitividade e, no cenário apresentado nos autos, obteve-se a proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública Municipal. 

 

Ressalta-que as três licitantes renunciaram ao prazo recursal, quanto ao 

julgamento das propostas. 

 

3.6 Da dotação orçamentária: 
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Às fls. 46, o Contador Jorge Luís de Oliveira (CRC PA-012932/O-5) com fulcro 

no art. 14 da Lei nº 8.666/93, atestou a existência de dotação orçamentário para atender as 

despesas com a contratação, condicionada à abertura de crédito adicional suplementar: 

Exercício 2022 – Atividade 2.076, Classificação econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Jurídica. 

A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação 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. 

Em relação à compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, para 

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

pelo Ordenador de Despesas da PMJ, em conformidade com orçamento da LOA do ano 

2022, bem como acerca de adequação da referida despesa à Lei Orçamentária Anual, à 

Lei Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual (fls. 44). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, respeitadas as competências definidas na Lei nº 

8.666/1993, ressalta-se a necessidade de se observar o princípio da segregação de 

função, a fim de reduzir os riscos de vícios nos processos licitatórios. 

Salvo melhor juízo, detectou-se vícios, conforme apontado, devendo ser 

decido pela Autoridade Competente se causaram nulidade do procedimento. A proposta 

vencedora possui valor menor que o referencial apurado nos autos, razão pela qual a 

Controladoria Interna pronuncia-se quanto aos aspectos técnicos, partindo-se da premissa 

de que a Autoridade Competente pode se municiar de conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a adequação do objeto da contratação às necessidades da 

Administração, assim como aos requisitos legais impostos, ressaltando-se a necessidade 

de se atender as seguintes recomendações: 

4.1 Sejam realizadas diligências para dar oportunidade às empresas A C 

NOGUEIRA PRODUÇÕES LTDA e JF COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA para 
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complementarem documentação de qualificação técnica, conforme explanado neste 

parecer; 

4.2 Após diligências, seja solicitado parecer técnico pela Engenheira 

Elétrica, pertencente ao quadro funcional, quanto aos documentos de habilitação técnica 

das empresas licitantes; 

4.3 Seja emitido parecer técnico contábil sobre a inexistência de 

fracionamento de despesas por fragmentação de processo licitatório em lesão ao §3º do 

art. 23 da Lei nº 8.666/1993; bem como oriente quanto às providências para suplementação 

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

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

empenho; 

4.4 Sejam remetidos os autos à Autoridade Competente para decisão 

quanto à homologação (ou não) do certame, observando os riscos apontados neste 

parecer; 

4.5 Em caso de contratação, anexe-se Portaria do Fiscal do Contrato e 

respectivo termo de ciência. 

 

É o parecer. 

Jacundá/PA, 30 de novembro de 2022. 

 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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