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PARECER D0 CONTROLE INTERNO 

 

Processo nº. 01/2020-03/SEMED 

Convite nº. 01/2020-03/SEMED 

Interessado: Secretaria Municipal de Educação  

Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para fornecimento 

de mão de obra e reforma nas instalações do Centro Educacional Elcione 

Barbalho 

Relator: CLÁUDIO SABINO DA SILVA, Controlador Interno do Município de 

Pacajá – PA, nomeado por meio do Decreto n.º 95/2019, em 31 de Maio de 

2019, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, que analisou, quando veio a parecer desta controladoria, o 

Processo nº. 01/2020-03/SEMED com base nas regras insculpidas pela Lei 

n.º 8.666/1993, Lei Complementar nº. 123/2006 e demais instrumentos legais 

correlatos, declarando o que segue. 

 

1 - EXAME DO CONTROLE INTERNO 

 
 Em conformidade, e estrita obediência, visando o cumprimento ao que 

determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei 

Complementar 101/2000, e o Artigo 71 da Constituição Estadual do Pará, que 

estabelecem as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral e em 

especial do órgão licitante. 

 Por se tratar, consequentemente de realização de despesas no 

referido procedimento licitatório, na modalidade Convite, resta configurado a 

competência do Controle Interno para análise da presente manifestação, 

pelo que fazemos nos termos a seguir expostos: 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 
 

 A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 175, condicionou a 
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prestação de serviços públicos à realização de prévio procedimento 

licitatório, assim transcrito: 

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.” 

  

 No Inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna, ressalvados os casos 

especificados na legislação, reforça que as contratações públicas devem 

ocorrer por meio de processo licitatório, estabelecendo em linhas gerais, 

critérios que deverão ser adotados conforme se vê:  

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

(…) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” 

 

 O procedimento licitatório tem como finalidade garantir a seleção da 

melhor proposta para a Administração, bem como permitir a participação 

isonômica dos interessados e deve fundamentar-se nos princípios que regem o 

Direito Administrativo, além daqueles específicos das Licitações e Contratos, 

conforme estabelecido nos artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 



ESTADO DO PARÁ 

M U N I C Í P I O  D E  P A C A J Á  
CONTROLE INTERNO  

ADMISTRAÇÃO 2017/2020 

 

Avenida João Miranda dos Santos, 67 – Pacajá-PA, CEP. 68.485-00 
CNPJ. 22.981.427/0001-50 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos”. 

 

2.1 Do Convite 

 A matéria é analisada conforme os preceitos da Lei 8.666/93 Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, devendo todo procedimento licitatório 

se basear em suas normas, sob pena de apresentar vícios de ilegalidade 

passíveis de anulação e demais cominações. 

 A referida Lei instituiu em seu Art. 22, dentre outras, a modalidade de 

licitação denominada Convite, vejamos: 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

II - tomada de preços; 

III - convite; 

IV - concurso; 

V - leilão. 

(...) 

§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas.” 

(...) 

 O artigo 23, inciso I, alínea “b” da referida lei, atualizada pelo Decreto 

nº 9.412, de18 de junho de 2018, discorre sobre limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
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função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: 
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos 
e trinta mil reais); 
b) na modalidade  tomada  de  preços  -  até  R$  
3.300.000,00  (três  milhões  e trezentos mil reais); e 

c) na modalidade concorrência  -  acima  de R$  
3.300.000,00  (três  milhões  e trezentos mil reais); e 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais); 
b) na modalidade  tomada  de  preços  -  até  R$  
1.430.000,00  (um  milhão, quatrocentos e trinta mil reais); 
e 
c) na modalidade  concorrência  -  acima  de  R$  
1.430.000,00  (um  milhão, quatrocentos e trinta mil reais) 

(...) 

 

 Portanto, a modalidade se amolda ao princípio da Legalidade, pois trata-

se da contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para o fornecimento 

de mão de obra, objetivando a reforma nas instalações do Centro Educacional 

Elcione Barbalho, no município de Pacajá/PA, cujo valor estimado é de R$ 

78.935,46 (setenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e 

seis centavos). 

  

3 – DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 
 

 O processo em epígrafe encontra-se em volume único, devidamente 

autuado e numerado, instruído com documentos necessários para formalização 

do mesmo, a saber: 

• I – Requerimento assinado pela Secretário de Educação solicitando 

abertura de processo licitatório, e encaminhando a solicitação de 

despesa, devidamente assinada pela mesma (fls. 02-03); 

• II – Justificativa da Gestora do Fundo Municipal de Educação, 

apontando a necessidade e conveniência da contratação (fls. 04); 
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• III – Projeto de Reforma (planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro, planta baixa e memorial descritivo) (fls. 05-19); 

• IV – Formalidade requisitando manifestação do departamento 

competente sobre a existência de recursos orçamentárias para 

cobertura da despesa (fls. 20); 

• V – Formalidade do departamento competente, apontando a existência 

de recursos orçamentários para cobertura das despesas (fls. 21); 

• VI - Declaração de adequação orçamentária da lavra do Gestor 

Municipal (fls. 22); 

• VII - Autorização da Gestora do Fundo Municipal de Educação para 

abertura de procedimento administrativo de licitação (fls. 23); 

• VIII - Decreto nomeando o presidente e membros da Comissão 

Permanente de Licitação (fls. 24); 

• IX – Autuação do Processo pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação (fls. 25); 

• X - Formalidade encaminhando os autos do processo para análise e 

Parecer da Procuradoria Geral do Município, quanto a minuta de edital 

e seus anexos (fls. 26); 

• XI – Minuta de Edital e Anexos (fls. 27-88);  

• XII – Parecer da Procuradoria Geral, quanto a regularidade jurídica do 

Edital e seus anexos (fls. 89-91);  

• XIII – Edital e Anexos, devidamente aprovado pela Procuradoria Geral 

(fls. 92-163); 

• XIV - Comprovante de publicações quanto a realização do Convite nº 

01/2020-03/SEMED em diário oficial do município, e protocolos de 

entrega das cartas convites as empresas convidadas (fls. 164-170); 

• XV – Documento relativos ao Credenciamento (fls. 171-211); 

• XVI– Apresentação da documentação exigida no Edital - Documentos 

de Habilitação (fls. 212-292); 

• XVII – Declaração de renúncias de recurso na fase de Habilitação (fls. 

293) 

• XVIII – Propostas de Preços (fls. 294-335); 
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• XIX - Declaração de renúncias de recurso contra Julgamento das 

Propostas (fls. 336); 

• XX – Ata de sessão de Julgamento de Habilitação e Propostas (fls.337-

338); 

• XXI – Resumo das propostas apresentadas (fls. 339); 

• XXII - Formalidade encaminhando os autos do processo para análise e 

emissão de Parecer do Controle Interno (fls. 340). 

 
4 - DA ANÁLISE E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 4.1 Da Fase Preparatória 

 O processo administrativo está autuado, numerado, protocolado, 

rubricado com a indicação do objeto, orçamentos, declaração de adequação 

orçamentária, nomeação da comissão permanente de licitação, termo de 

referência (projeto), autorização, edital com seus respectivos anexos, 

publicações e demais documentos relativos à licitação, assim se cumprindo 

as exigências legais do art. 38 da Lei de Licitações nº. 8666/93. 

 4.2 Da Análise Jurídica 

 Quanto ao aspecto jurídico e formal da minuta do edital, a Procuradoria 

Geral do Município opinou na fase interna, que o mesmo estava apto quanto 

a sua elaboração e regularidade jurídica (fls. 89-91). 

 4.3 Do prazo 

 Em consonância com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, onde o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização 

do evento será de  cinco dias úteis para convite, contado a partir da última 

publicação dos avisos, verificamos que a data da publicação se deu no dia 

13/02/2020 e a data de abertura do certame em 21/02/2020, portando, 

cumprindo assim a legislação que trata da matéria. 

 4.4 Do Edital 

 O Edital definitivo do processo em análise consta assinado pelas 

autoridades que o expediu, conforme o artigo 40, §1º da Lei 8.666 de 21 de 
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junho de 1993 estabelece. 

 4.5 Da Ata de Reunião 

 Observa-se no processo, que o mesmo está composto da Ata de Abertura 

Sessão de Habilitação e Julgamento das Propostas do Convite em análise, onde 

constatou-se que compareceram as empresas: 

 

1. E. PORTO NASCIMENTO EIRELI – CNPJ Nº 27.462.948/0001-15, 

representada por Edgar Porto Nascimento, CPF Nº 872.501.603-20; 

2. A. MACHADO DOS SANTOS EIRELI – CNPJ Nº 32.451.267/0001-91, 

representada por Eduardo Brito Cardoso, CPF Nº 038.458.272-97; e 

3. L. DA SILVA DOS ANJOS CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ Nº 

13.773.721/0001-86, representada por Lucivaldo da Silva dos Anjos, 

CPF Nº 764.405.672-68. 

 As empresas acima citadas foram devidamente credenciadas com seus 

respectivos representantes. 

 Na fase de Habilitação, após análise dos documentos apresentados pelas 

licitantes e pesquisa realizada por meio da internet para verificar a 

autenticidade das certidões apresentadas, e sendo constatado a veracidade das 

mesmas, foram todas declaradas HABILITADAS, e aptas a apresentarem 

propostas para o objeto da Licitação. Verifica-se também que todas as 

licitantes, através dos seus representantes, renunciaram ao direito de interpor 

recursos contra a Habilitação, conforme é possível observar nas folhas 293. 

Sendo assim, entendemos que as licitantes cumpriram integralmente os 

requisitos de habilitação previstos no Edital. 

 Na fase de Julgamento das Propostas, vislumbra-se que sagrou-se 

vencedora, por ter apresentado o menor preço global, a licitante E. PORTO 

NASCIMENTO EIRELI – CNPJ Nº 27.462.948/0001-15, com o valor de R$ 

77.024,79 (setenta e sete mil, vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), 

fase em que também se observou que as licitantes renunciaram ao direito de 

interpor recurso quanto o Julgamento das Propostas (fls. 336). 
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 Concluída a fase de julgamento das propostas, e definido o vencedor do 

certame, o processo foi remetido à Controladoria Interna para emissão de 

parecer (fls. 340).  

 4.6 Da Homologação e Adjudicação 

 Após a análise dos autos do presente processo, vislumbra-se que o 

mesmo possui todos os requisitos imperativos indispensáveis e determinados 

pela Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar nº. 123/2006 e demais 

instrumentos legais correlatos. 

 Face ao exposto, recomendo a devida Homologação e Adjudicação pela 

Gestora do Fundo Municipal de Educação no prazo legal, conforme Artigo 38, 

Inciso VII, e Artigo 43, Inciso VI da Lei 8.666/1993.   

 

CONCLUSÃO: 

 
 Assim, essa controladoria conclui que o referido processo se encontra, 

até o momento da nossa análise, revestido de todas as formalidades legais, 

ficando apto a seguir para as demais etapas de formalidades. 

 Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve 

manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, vide Lei  n.º 

8.666/1993, seguindo a regular publicação na imprensa oficial dos termos e 

atos a serem realizados, como condição para eficácia dos mesmos, bem como 

a publicação integral do processo no Portal da Transparência do Município de 

Pacajá/PA, e no Portal dos Jurisdicionados, mantido pelo Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará - TCM.  

 Por fim, ressaltamos que as informações elencadas e os documentos 

acostados aos autos deste processo, que serviram de base para análise e 

emissão de parecer desta Controladoria, são de responsabilidade e veracidade 

compartilhadas entre a Gestora do Fundo Municipal de Educação, 

Procuradoria Geral e Comissão Permanente de Licitação, esta última a quem 

coube conduzir e gerenciar o processo a partir da sua autuação. 
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 Desta feita, retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação, 

para as providências cabíveis e necessárias para o seu devido andamento. 

 

 Salvo melhor Juízo, é o Parecer. 

 

 Pacajá-PA, 03 de Março de 2020. 

 

 

    

 C l áud i o  Sab ino  da  S i l v a  
  Controlador Interno 
    Dec. nº. 95/2019 
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