
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL – CGM
PARECER Nº 254/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 000000124/22
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA COMPOR OS ITENS DE CESTA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.

O Controlador Geral do Municí�pio de Sa�o Miguel do Guama�  – PA, com base na Constituiça�o Federal, ar-

tigos 31, 70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal

10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a

IX, e em atendimento a determinaça�o contida na  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10

DE DEZEMBRO DE 2021. DECLARA para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municí�-

pios do Estado do Para� , que procedeu ana� lise preliminar nos autos do processo em epí�grafe, composto de I

volume, numerado, fls. 01 ate�  321, que tem como objeto o Prega�o Eletro7 nico SRP Nº 052/2022, tratando-se

do Registro de Preço para futura e eventual aquisiça�o de Ge7neros Alimentí�cios, para compor os itens de ces-

ta ba� sica, visando atender as necessidades da Secretaria de Assiste7ncia Social do Municí�pio de Sa�o Miguel

do Guama� /Para� . O Licitantes AURELIO JUNIOR OLIVEIRA PEREIRA LTDA, foi vencedor do certame para os

itens Nº 01 a 07, por ter oferecido o melhor lace. Perfazendo o valor de R$ 266.550,00 (Duzentos e Sessenta

e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), totalizando o valor global da Ata em R$ 266.550,00 (Duzentos e

Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais). Tudo conforme constatado na a Ata de realizaça�o do

Prega�o Eletro7 nico, resultado por fornecedor e Termo de Adjudicaça�o, as fls. 291 a 320 dos autos.

Considerando a atuaça�o do Controle Interno concomitante aos atos administrativos, em especial exer-

cer a fiscalizaça�o dos atos da Administraça�o na a� rea de licitaço� es e contratos; analisando a formalizaça�o le-

gal dos processos licitato� rios e a formalizaça�o dos contratos, passamos ao controle pre�vio dos atos adminis-

trativos relacionados ao Prega�o Eletro7 nico Nº 052/2022 ate�  a fase do Termo de Adjudicaça�o.

 1- Relatório:

 O processo Administrativo Nº 000000124/22, tramita neste Controle Interno em 06 de Dezembro de

2022, em apreciaça�o inicial as fases do Prega�o Eletro7 nico Nº 052/2022. Cita-se os documentos formalizado-

res, os quais instruem os autos:

✔ Ofí�cio Nº 468/2022. A Secreta� ria Municipal de Assiste7ncia Social. Sra. Ana Barbara Freitas dos Reis,

solicita abertura de Processo Licitato� rio, fls. 01 dos autos;

✔ Termo de refere7ncia, fls. 02 a 15 dos autos;

✔ Despacho emitido do Departamento de Licitaça�o,  solicitando Pesquisa de Preço, junto ao Departa-

mento de Compras, fls. 16 dos autos;

 Av. Presidente Vargas, 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000



PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

✔ Cotaço� es fls. 17 a 29 dos autos;

✔ Mapa de Cotaça�o, fls. 30 a 33 dos autos;

✔ Autuaça�o e Autorizaça�o de deflagraça�o de processo licitato� rio, fls. 36 dos autos;

✔ Decreto Nº 140/2021, de 04 de Agosto de 2021- Designaça�o da Pregoeira, fls. 37 dos autos;

✔ Consulta acerca da Modalidade da licitaça�o, fls. 38 dos autos;

✔ Nota de Orientaça�o Te�cnica Jurí�dica Nº 072/2022, fls. 39 a 42 dos autos;

✔ Termo de Autuaça�o de Processo Administrativo Nº 00000124/22, fls. 43 dos autos; 

✔ Despacho para ana� lise jurí�dica, fls. 44 a 45 dos autos;

✔ Minuta de Edital e seus anexos I, II, III, IV e V fls.46 a 102 dos autos;

✔ Parecer jurí�dico, fls. 103 a 109 dos autos;

✔ Edital e seus anexos I, II, III, IV e V, fls. 110 a 166 dos autos;

✔ Publicaça�o do Aviso de licitaça�o do Prega�o Eletro7 nico Nº 052/2022, no Dia� rio Oficial dos Municí�pios

do Estado do Para� , fls. 167 a 168 dos autos;

✔ Publicaça�o do Aviso de licitaça�o do Prega�o Eletro7 nico Nº 052/2022 no Dia� rio Oficial da Unia�o, Nº 213

de 10 de novembro de 2022, fls. 169 dos autos;

✔ Publicaça�o do aviso de prorrogaça�o no Dia� rio Oficial dos Municí�pios do Estado do Para� , fls. 171 dos

autos;

✔ Publicaça�o do aviso de prorrogaça�o no Dia� rio Oficial da Unia�o Nº 216 de 17 de novembro de 2022, fls.

173 dos autos; 

✔ Proposta de Preço do Licitante AURELIO JUNIOR OLIVEIRA PEREIRA LTDA, Planilha de Composiça�o

de Custo Unita� rio,  Cata� logo  de Produtos,  Declaraça�o  de  Microempresa,  Declaraça�o  de  Concorda7ncia  do

Edital,  Declaraça�o  de  Cumprimento  dos  requisitos  de habilitaça�o  e  Proposta  em conformidade  com as

exige7ncias editalí�cias, Declaraça�o de elaboraça�o independente de proposta, Declaraça�o de inexiste7ncia de

fato superveniente impeditivo da habilitaça�o, Declaraça�o de na�o admitir trabalho forçado ou degradante,

Declaraça�o  que  na�o  emprega  menor  de  idade,  Declaraça�o  de  enquadramento  como beneficia� rio  da  lei

complementar Nº 123/2006, Declaraça�o de Habilitaça�o e de veracidade, Declaraça�o de Inexiste7ncia de fatos

impeditivos, Declaraça�o de preços, Declaraça�o de Comprometimento com prazo e entrega, Declaraça�o de

Prazo  de  validade,  Declaraça�o  de  autorizaça�o  de  investigaço� es,  Declaraça�o  de  na�o  possuir  servidores

pu� blicos em quadro pessoal, Declaraça�o de Garantia dos objetos desta licitaça�o, fls.174 a 198 dos autos,

✔ Relato� rio de Credenciamento no Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, fls.

199 a 204 dos autos, 

✔ Balanço Patrimonial, outras declaraço� es, termo de autenticaça�o, Certido� es de Regularidade Fiscal e

Tributa� ria, Certida�o de de�bitos trabalhistas, Cadastro Nacional da pessoa jurí�dica, atestado de capacidade

te�cnica, fls. 205 a 276 dos autos;
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✔ Co� pia do Contrato Nº 20220089, 277 a 290 dos autos;

✔ Ata de Realizaça�o do Prega�o Eletro7 nico, fls. 291 a 314 dos autos; 

✔ Resultado por fornecedor, fls. 315 a 316 dos autos;

✔ Termo de Adjudicaça�o, fls. 317 a 320 dos autos;

2- Análise Sumária:

Nesse contexto, apo� s pre�via ana� lise dos atos constantes dos autos. No que refere-se a fase interna da

licitaça�o, encontram-se nos autos todas as provide7ncias cabí�veis, a começar pela autuaça�o do processo Ad-

ministrativo Nº 00000124/22 devidamente protocolado e suas folhas numeradas e rubricadas,  no qual

constam informaço� es e documentos te�cnicos como  termo de refere7ncia, relato� rio de qualificaça�o te�cnica,

atestado de capacidade te�cnica, Credenciamento, Consulta consolidada de pessoa jurí�dica, Proposta de pre-

ço consolidada, Planilha de Composiça�o de Custo, Certido� es de Regularidade Fiscal e Judicial,  autorizaça�o

para  abertura  da  licitaça�o,  tudo  em  conformidade  com  o  disposto  no  Art.  38,  incisos  I  a  III  da  Lei

8.666/93.

Art.  38.  O  procedimento  da licitação será  iniciado  com  a  abertura de  processo
administrativo  devidamente  autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para
a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

III-  ato  de  designação  da  comissão  de  licitação,  do  leiloeiro  administrativo  ou
oficial, ou do responsável pelo convite;

 Ressaltando,  que  os  atos  atinentes  a  fase  interna  e  a  minuta  do  edital,  foram  analisados  pela

Assessoria Jurí�dica, conforme parecer opinativo favora�vel, no qual, concordamos na í�ntegra, fls. 103 a 109

dos autos.

 Vale salientar ainda; foi feito pesquisa de preço dos itens atrave�s do sistema de cotaço� es de preço

conforme comprovaço� es em mapa de cotaço� es, fls. 17 a 33 dos autos.

  EJ  essencial relatar. Durante a Realizaça�o do Prega�o Eletro7 nico Nº 052/2022, especificamente na Ata

de Realizaça�o, observa-se, durante o julgamento das propostas, na�o houve lances de desempate entre os

licitantes habilitados. Pore�m observamos nitidamente que houve intença�o de recurso para o item Nº 07

(bolo). Desta feita, a pregoeira recusa a intença�o de recursos, bem como fundamenta sua decisa�o na Lei

10.520/02, artigo 04, inciso XX, c/c artigo 44 §3º do Decreto Federal Nº 10.024/19.

 Na oportunidade, alertamos a Pregoeira para quando houver a intença�o de recurso de licitantes, sem-

pre fundamente e motive seu ato deciso� rio por escrito conforme exige a Lei Federal 9.784/99, em seu Art.

50, inciso V, §1º e § 3º, pois os atos administrativos devem ser motivados com indicaça�o dos fatos e dos fun-

damentos jurí�dicos, a fim de evitar subjetivismos nas deciso� es.

 Com o fundamento  Regulamentado no art.  37, inciso XXI,  da Constituiça�o Federal,  institui normas
para licitaço� es e contratos da Administraça�o Pu� blica e da�  outras provide7ncias. Temos que:
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                                                Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se
inicia        ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada
ao interessado.

3- Das Recomendações:

   Em atendimento a  Lei  de  Licitaço� es  Nº8.666/93,  artigo 38.  Esta  Controladoria  recomenda,  que seja
juntado nos autos, informaço� es acerca da existe7ncia de Cre�dito Orçamenta� rio para a cobertura das despesas
supramencionadas, emitido pelo departamento de planejamento.

4- Conclusão:

      Mediante o exposto, devolvo os autos a Comissa�o Permanente de Licitaça�o – CPL, para prosseguir com os

atos, necessa� rios ao encerramento da licitaça�o, ou seja, homologaça�o, assinatura de contrato se houver, pu-

blicaça�o na Imprensa Oficial e designaça�o do Fiscal de Contrato, devendo os autos, retornar a esta Controla-

doria para Parecer Te�cnico Final. 

      EJ  o Parecer.
      Sa�o Miguel do Guama� , 06 de dezembro de 2022.
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Ana� lise por: 

SILVIA REGINA SOARES SILVA
Assessora Jurí�dica

Portaria Nº 409/2022

De acordo: 

RAIMUNDO SAJVIO BARROS BATISTA
Controlador Geral do Municí�pio

Decreto nº 020/2021
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