
ÇdMunicípio de Muaná
Poder Legislativo  

Câmara Municipal de Muaná 
Coordenação de Controle Interno 

Em resposta ao despacho recebido em 13 de março de 2019, solicitando emissão de parecer conclusivo 
sobre o processo licitatório de Tomada de Preço N° 212019-040201 - CMM esta coordenadoria exala o 
seguinte parecer. 

PARECER CONCLUSIVO 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em licitação, no âmbito da 
administração pública, bem como na elaboração de contratos, gerenciamento e treinamento operacional de 
sistemas administrativos e da transparência, auxílio e acompanhamento nas sessões para atender a Câmara 
Municipal de Muaná. 

DO ENCAMINHAMENTO: 

A Sra. Sirlandia da Silva Martins, Administradora inscrita sob registo n° CRA PA/A? n° 5573, 
responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Muaná-Pará, nomeada através da 
Portaria no 1112019 de 02 de janeiro de 2019, no exercício de suas atividades, nos termos do § 1°, do art. 11, 
da RESOLUÇÃO N°. 1 1.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014 e Resolução n° 7.739/2005 do TCM/PA, 
ainda com base nas regras insculpidas pela Lei n.° 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo 
que declara, que em analise integralmente ao Processo administrativo n° 2019040201, referente à licitação 
por Tomada de Preços n° 2/2019-040201, tendo por objeto a Contratação de serviços técnicos de consultoria 
e assessoria em licitação, no âmbito da administração pública, bem como na elaboração de contratos, 
gerenciamento e treinamento operacional de sistemas administrativos e da transparência, auxílio e 
acompanhamento nas sessões para atender a Câmara Municipal de Muaná, celebrado com a Câmara 
Municipal de Muaná, com base nas regras insculpidas pela Lei n.° 8.666193 e demais instrumentos legais 
conelatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra: 

( Termo de Referência nos itens 4 referente a Execução dos Serviços, e 5 Critérios de Julgamento da 
Proposta Técnica, apresenta-se de forma que ferem o artigo 3°, principalmente no seu inciso 1 da lei 
8.666/93, c/c com o art. 30 § 5°, senão vejamos: 

Art. 32  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 vincula ção ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são corre/ato: 

1 - admitir; prever, incluir ou tolera,; nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §.Ç 59 a 12 deste artigo e no art. 30  da Lei 
n° 8.248. de 23 de outubro de 1991: (Redação dada vela Lei n°12.349. de 2010) 

Ar!. 30- ........... 

§ 52  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais espec(ficos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação. 
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( Verificado nas publicações que no DOU-Diário Oficial da União, foi notado a sua data em 04 de 
janeiro de 2019 com abertura em 11 de março de 2019 e posteriormente no Diário Municipal dos 
Municípios através da FAMEP em 08 de fevereiro de 2019, com a data de abertura em 11 de março 
de 2019, embora a data de abertura seja a mesma nas duas publicações não houve simultaneidade nas 
publicações, mesmo cumprindo o prazo regimental de 30 dias para processo do tipo "melhor técnica 
e preço", podendo assim confundir os interessados em participar do certame. 

v Verificou-se ainda a não publicação no IOEPA, ferindo ainda o art. 21, II da Lei 8.666/93, como 
segue: 

Art. 21 - Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizadas no local da repartição interessada, deverão ser 
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
II - no Diário Qflcial do Estado, ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal ou do 
Distrito Federal; (grifo nosso) 

Entretanto tais fatos não contribuem para a nulidade do certame visto que houve uma procura 

significativa de empresas na retirada do edital sendo estas: Empresa: SINTEGRIS ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ no 09.376.045/0001-30; 

Empresa: WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

31.003.939/0001-33; Empresa: R.P.A.G CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 

30.546.096/0001-59 e a Empresa: TALENT CONSULTORIA & TREINAMENTO cuja não informou o 

CNPJ; fato constatado através do e-mail cplcmm2019@gmail.com  e na ata lavrada durante a sessão 

onde apenas compareceu a Empresa: R.P.A.G CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA inscrita no 

CNPJ: 30.546.096/0001-59; que após habilitada cumpriu os requisitos necessários para qualifica-Ia a 

firmar contrato com a gestão pública. 

1' De acordo o processo aqui apresentado que trata do tipo "MELHOR TÉCNICA", esta Coordenadoria 
de Controle Interno, expende o seguinte: 

Art. 46, Lei Federal n° 8.666/1993; 

"Ari. 46 - Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
Lerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares 
e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 42 do artigo anterior ". 

",Ç I° Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no 
instrumento convocatório, o qual fixará o preco máximo que a Administração se propõe a parar ": (grifi nosso,) 
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"1- serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados  e 
feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto 
licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a 
experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e 
recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a 
sua execução 

Portanto, a análise final realizada no procedimento licitatório em tela por esta Coordenadoria e da 
APROVAÇÃO, tendo em vistas que os fatos apresentados foram devidamente revisados em tempo 
hábil assegurando a isonomia do processo e os principais princípios da gestão pública. 

Este e o entendimento. 

Muaná(PA) 19 de março de 2019. 

SIRLANDIA DA 	Assinado deforma digital 

SILVA 	 por SIRLANDIA DA SILVA 
MARflNS6441 3659287 

MARTINS:6441 3659 Dados: 201 9.03.19 
287 	 08:40.35 0300 

Sirlandia da Silva Martins 
Coordenadora de Controle Interno 
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