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PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

Processo: PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 01/2019 - CMM 

Modalidade: CONVITE Nº 001/2019 

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de manutenção geral nas centrais 

de ar e aparelhos de ar condicionado, sistema de som, reparação e manutenção de 

equipamentos de comunicação (central telefônica e aparelhos) da Câmara Municipal de 

Marituba, durante o exercício financeiro de 2019. 

 

PRELIMINAR 

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a 

condução da análise técnica é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu 

artigo 74 no qual prevê as atribuições do Controle Interno perante a administração pública, 

bem como sua responsabilidade. Cabe aos responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União e/ou respectivo tribunal de Contas que forem vinculados. 

A Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabulada 

no art. 74 da Constituição Federal/1988, e na Resolução nº 004/2005, que cria o Sistema de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Marituba.  

Neste sentido cabe a ressalva quando a responsabilização solidária do responsável pelo 

Controle Interno. Tal responsabilidade só ocorrerá em casos de conhecimento da ilegalidade 

ou irregularidade e não informar tais atos ao Tribunal de Contas no qual é vinculado, ferindo 

assim sua atribuição de apoiar o órgão de Controle Externo. Importante também destacar que 

o Controlador Interno não é o ordenador de despesas e que tal atribuição se restringe ao 

gestor/presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de processo Licitatório na modalidade “CONVITE”, com seu objeto 

Contratação de empresa para Prestação de serviços de manutenção geral nas centrais de ar e 

aparelhos de ar condicionado, sistema de som, reparação e manutenção de equipamentos de 
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comunicação (central telefônica e aparelhos) da Câmara Municipal de Marituba, durante o 

exercício financeiro de 2019. 

O processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do Certame, 

suas fases de prosseguimento e seu respectivo encerramento. 

I- Solicitação de Licitação devidamente assinada pelo ordenador de despesas; 

II- Despacho solicitando cotação; 

III- Relatório de Cotação de Preços; 

IV- Despacho solicitando à contabilidade recurso e ao Jurídico parecer quanto à 

legalidade; 

V- Despacho do departamento de Contabilidade atestado a adequação orçamentária; 

VI- Parecer Jurídico; 

VII- Autorização para abertura do processo licitatório; 

VIII- Portaria com os membros da CPL; 

IX- Autuação do processo licitatório; 

X- Esboço da Minuta de Edital/Contrato; 

XI- Parecer Jurídico Favorável ao modelo da Minuta de Edital e Contrato; 

XII- Publicação do primeiro Edital em 25 de março de 2019; 

XIII- Juntada de Protocolos para entrega para 03 (três) empresas; 

XIV- Ata dos Trabalhos, com a Suspensão da Sessão de julgamento, em 01 de abril de 

2019; 

XV- Parecer Jurídico opinando pela republicação do Edital; 

XVI- Publicação de Novo Edital com novas Cláusulas; 

XVII- Juntada de Protocolos e o protocolo de entrega para 03 (três) empresas; 

XVIII- Ficha de Credenciamento de Licitante; 

XIX- Ata dos Trabalhos da Sessão de julgamento, em 17 de abril de 2019; 

XX- Juntada dos Documentos das empresas convidadas; 

XXI- Juntada dos Documentos da empresa cadastrada; 

XXII- Juntada com todos os documentos das fases de habilitação e proposta; 

XXIII- Requerimentos de solicitação de cópia do Processo Licitatório; 

XXIV- Protocolos de entrega de cópias do Processo Licitatório; 
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XXV-  Recurso Administrativo; 

XXVI- Notificação para oferecimento do Contraditório ao Recurso Administrativo; 

XXVII- Certidão de não existência de Empresa no local informado; 

XXVIII- Intimação de esclarecimentos acerca da Certidão de não existência da empresa; 

XXIX- Apresentação de esclarecimentos quanto a Certidão de não existência da empresa; 

XXX- Certidão de não apresentação de Contraditório ao Recurso Administrativo; 

XXXI- Decisão Administrativa - CPL; 

XXXII- Comunicação de Decisão Administrativa; 

XXXIII- Certidão de não apresentação de Contraditório à Decisão Administrativa; 

 

EXAME 

Nos presentes autos se fazem presentes a solicitação expressa do Presidente da Câmara 

Municipal, com todos os itens pertinentes: A cotação de preços; o despacho autorizando a 

abertura da fase interna de Licitação; Autuação da Comissão de Licitação; Minuta do Edital 

aprovado pelo jurídico; Certidões, propostas e documentos de habilitação; Parecer Jurídico 

Favorável; Protocolo de entrega das Cartas Convites; Recebimento de Envelopes de 

Habilitação e Propostas na Sessão de Julgamento das empresas concorrentes. 

Conforme apreciado, a opção pela modalidade convite se encontra adequada ao que 

prevê o artigo 22, inciso III da Lei 8666/93. Compareceram e disputaram o Certame 

Licitatório 03 (três) empresas devidamente cadastradas e aptas perante a administração, 

alcançando assim o objetivo esperado pelo legislador de que o procedimento de Carta Convite 

não ficasse adstrito a um número reduzido de fornecedores. A carta convite ficou 

disponibilizada em local de fácil acesso. Como recomendação do Controle Interno, que na 

data de assinatura do contrato, a Administração realize a conferência das certidões atualizadas 

da empresa vencedora.  

A licitação tornou-se pública no dia 25 de março de 2019, com a publicação do 

primeiro Edital. Na Sessão de Abertura da Carta Convite, em 01 de abril de 2019, além das 03 

(três) empresas convidadas, estiveram presentes outras duas empresas não convidadas e não 

cadastradas por não manifestaram interesse no período estipulado no § 3º do art. 22 da Lei nº 

8.666/93, havendo questionamento quanto à participação das empresas não cadastradas em 
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tempo hábil. Por decisão da Comissão Permanente de Licitação a Sessão foi suspensa antes de 

iniciada a fase de habilitação dos concorrentes, pelo que nenhum dos concorrentes entregou 

os envelopes de Habilitação e Propostas. Em seguida, foi encaminhado o processo 

administrativo para manifestação Jurídica.  

Seguindo orientações do Parecer Jurídico devido aos questionamentos apresentados na 

Sessão do dia 01/04/2019, foi publicado Novo Edital no dia 10 de abril de 2019, com a 

realização da Sessão de julgamento da Carta Convite no dia 17 de abril de 2019. Durante 

essa Sessão de Julgamento, foram apresentadas diversas impugnações contra a empresa que 

apresentou a Proposta com menor Preço Global por divergência de datas na apresentação dos 

documentos e propostas, que não acatadas pela CPL/CMM. Como houveram impugnações, o 

Presidente da CPL/CMM deixou de declarar o vencedor do certame, aguardando o tempo 

legal para apresentação de recursos. 

A empresa Maria da Conceição da Silva Ramos Gomes EIRELI / M.C.S. - Maria 

da Conceição da Silva Ramos – ME, CNPJ 19.387.479/0001-99, protocolou Recurso 

Administrativo, em face de decisão administrativa proferida em Sessão Pública pela 

Comissão Permanente de Licitação/CMM, que não acatou as impugnações proferidas contra a 

empresa KP Carvalho da Silva, CNPJ 14.911.023/0001-62. Alegando: Intempestividade do 

cadastramento perante a administração; Desconformidade da data da declaração apresentada 

pela referida empresa de que estava de acordo com o Edital/Convite nº 01/2019; e Validade 

da proposta apresentada em dias superiores ao previsto no Edital, assim como, data da 

proposta anterior ao dia da abertura do Certame Licitatório. 

Foi oportunizado, a empresa KP Carvalho da Silva, CNPJ 14.911.023/0001-62, o 

oferecimento do contraditório ao Recurso Administrativo, sendo que, na tentativa de 

Notificação ficou constatado, que a referida empresa não existia no local constante nos 

documentos oficiais apresentados por ocasião do certame licitatório, somente foi encontrado 

uma casa de uso residencial, conforme competente Certidão juntada no processo. A empresa 

KP Carvalho da Silva, CNPJ 14.911.023/0001-62, foi intimada a apresentar esclarecimentos 

a cerca da Certidão de não localização da empresa no endereço informado, assim como do 

Recurso Administrativo interposto contra a mesma. 
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Quanto ao contraditório, a empresa KP Carvalho da Silva, CNPJ 14.911.023/0001-

62, somente apresentou esclarecimento referente à Certidão de não localização da empresa no 

local informado, deixando de apresentar contraditório ao Recurso Administrativo. 

Em Decisão Administrativa, proferida pela Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Marituba – CPL/CMM, não foram acatadas as justificativas referente à 

Certidão de não localização da empresa no local informado. 

Quanto ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa Maria da Conceição da 

Silva Ramos Gomes EIRELI / M.C.S. - Maria da Conceição da Silva Ramos – ME, 

CNPJ 19.387.479/0001-99, a CPL/CMM no direito/dever de RETRATAÇÃO, com 

fundamento no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, reconsiderou a decisão anterior que 

não aceitou as impugnações feitas pela Empresa, concedeu PROVIMENTO PARCIAL ao 

Recurso Administrativo promovido pela empresa Recorrente, DESCLASSIFICANDO a 

empresa KP Carvalho da Silva, CNPJ 14.911.023/0001-62, e DECLARANDO como 

vencedora do Processo Licitatório, modalidade Convite nº 01/2019, tipo Menor Preço Global, 

cujo objeto trata-se de Prestação de serviços de manutenção nas centrais de ar e aparelhos de 

ar condicionados, sistema de som, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

(central telefônica e aparelhos) da Câmara Municipal de Marituba, a empresa que apresentou 

o segundo Menor Preço Global, qual seja Maria da Conceição da Silva Ramos Gomes 

EIRELI / M.C.S. - Maria da Conceição da Silva Ramos – ME, CNPJ 19.387.479/0001-

99, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme folha 145, de acordo 

com os termos constantes do Edital – Carta Convite nº 01/2019 CMM, de 10 de abril de 2019, 

publicado na mesma data no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Marituba, no 

Mural de Licitações do TCM/PA e Átrio da Câmara Municipal de Marituba, cuja Sessão 

Pública da CPL/CMM com essa finalidade ocorreu em 17 de abril de 2017. 

A empresa KP Carvalho da Silva, CNPJ 14.911.023/0001-62, foi informada da 

Decisão Administrativa e sobre o prazo para oferecimento de contraditório, tendo decorrido o 

prazo legal sem que oferecesse contrarrazões, pelo que o Presidente da CPL/CMM emitiu 

Certidão de não apresentação de Contraditório a Decisão Administrativa da CPL/CMM. 

 

Frente ao exame de todo o processo licitatório passa-se à conclusão. 
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CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando a Decisão Administrativa da Comissão Permanente de 

Licitação da Câmara Municipal de Marituba – CPL/CMM, considero regular o Processo de 

contratação de empresa para Prestação de serviços de manutenção nas centrais de ar e 

aparelhos de ar condicionados, sistema de som, reparação e manutenção de equipamentos de 

comunicação (central telefônica e aparelhos) da Câmara Municipal de Marituba, durante o 

exercício financeiro de 2019, entre a Câmara Municipal de Vereadores de Marituba – PA 

e a empresa Maria da Conceição da Silva Ramos Gomes EIRELI / M.C.S. - Maria da 

Conceição da Silva Ramos – ME, CNPJ 19.387.479/0001-99, tendo em vista o amparo 

legal e presentes os requisitos indispensáveis à realização do Processo Licitatório, sendo ele 

revestido de todas as formalidades legais, RATIFICO, após o acatamento das recomendações 

deste parecer, para os fins a que propõe, no sentido positivo a HOMOLOGAÇÃO deste 

processo, em seguida a ADJUDICAÇÃO do objeto para o Licitante vencedor, qual seja, 

Maria da Conceição da Silva Ramos Gomes EIRELI / M.C.S. - Maria da Conceição da 

Silva Ramos – ME, CNPJ 19.387.479/0001-99. 

 

Sem mais, é o parecer deste Controle Interno. 

 

Marituba – PA, 17 de junho de 2019. 

 

 

_______________________________________ 

EDIVANE MODESTO FÉLIX 

Controle Interno/CMM 
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