
 

 

 

Município de Muaná 
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Em resposta ao despacho recebido em 26 de fevereiro de 2019, solicitando emissão de parecer conclusivo 

sobre o processo licitatório de Carta Convite Nº 1/2019-050201 - CMM esta coordenadoria exala o 

seguinte parecer. 

 

PARECER CONCLUSIVO 

 

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo em geral (Gêneros alimentícios, Água Mineral, 

Expediente, Suprimentos de informática, Higiene e limpeza, Copa e cozinha e Descartáveis) para atender 

a Câmara Municipal de Muaná.  

 

DO ENCAMINHAMENTO:  

 

A Sra. Sirlandia da Silva Martins, Administradora inscrita sob registo nº CRA PA/AP nº 5573, 

responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Muaná-Pará, nomeada através 

da Portaria nº 11/2019 de 02 de janeiro de 2019, no exercício de suas atividades, nos termos do § 1º, do 

art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014 e Resolução nº 7.739/2005 do 

TCM/PA, ainda com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais 

correlatos, pelo que declara, que em analise integralmente ao Processo licitatório nº 1/2019-050201, 

referente à licitação na modalidade Carta Convite, tendo por objeto a Contratação de empresa para o 

fornecimento de materiais de consumos descritos anteriormente no objeto com base nas regras 

insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o 

referido processo se encontra:  

 

 De início constata-se que o termo de referência visando não feri o princípio da competitividade bem 

como da isonomia, e ainda atender o princípio da economicidade na gestão de recursos públicos, 

optou pela junção de produtos sem a devida similaridade visando diminuir as despesas com diversos 

procedimentos licitatórios e preocupando em propiciar a ampla participação de licitantes fara a 

adjudicação e aquisição destes item de forma autônoma ou melhor de acordo com suas similaridade 

conforme orientação da  SÚMULA Nº 247 do Tribunal de Contas da União: 
 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 

licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 

objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 

habilitação adequar-se a essa divisibilidade (TCU, 2004, SÚMULA Nº 247) 

   

 Ainda se tratando do termo de referência e da pesquisa de preços apresentadas no processo 

verificou-se que não foi determinante na pesquisa o que dispõe o art. 15, V da Lei º 8.666\9, senão 

vejamos: 
 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e 

entidades da Administração Pública. 
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Quanto a modalidade aplicada, está contemplada na Lei Federal nº 8.666\93, art. 22, III   c\c com o art. 

23, II, a, atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412\2018; 

 

Houve publicação inicial do edital, bem como do extrato do contato, assim como foram cumprido as fases 

de habilitação, abertura, adjudicação e homologação, ainda consta pareceres jurídicos inicial e final.  

 

Diante do exposto, esta coordenadoria de Controle Interno, entende que o processo em tela apresenta apto 

e gerar despesa para a gestão pública, salientando para que a pesquisa de preços sejam balizadas no 

âmbito do órgão bem como uma melhor estimativa de quantitativos dos bens a serem consumido por este 

órgão no exercício vigente, APROVANDO COM RESSALVA o presente processo de acordo o 

entendimento já demonstrado neste PARECER.  

 

Este e o entendimento, 

 

 

 

Muaná(PA) 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Sirlandia da Silva Martins  

Coordenadora de Controle Interno 
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