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PARECER: 20/2022-CI                       
PPROCESSO LICITATÓRIO: 9/2022-010 PMEC  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 9/2022-010 PMEC (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

OBJETO: “Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especialista no 

fornecimento de Link de Conexão de Inernet, com suporte técnico 24h, para atender a 

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás”. 

VOLUME (S): 01 (um). 

 

 

PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

Trata dos autos de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no Sistema 

de Registro de Preços, tipo “Menor Preço”, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa 

através do “Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especialista no 

fornecimento de Link de Conexão de Inernet, com suporte técnico 24h, para atender a 

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás”, conforme detalhado no Termo de Referência 

do Edital em epígrafe, utilizando como critério de julgamento “Menor Preço por Lote”, com 

fulcro na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Feferal n° 7.746/2012, 

Decreto Federal 7.892/13, Decreto Federal 9.488/18, Decreto Federal nº 8.538/2015, e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei 

Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014, e demais Legislações em vigor. 

 

O Parecer Jurídico exarado pela Assesoria Jurídica do Município de Eldorado do Carajás/PA 

dispõe que o Edital e demais Anexos, objeto, modalidade contratual, condições e 

documentações apresentadas, e exigidas para participação no certame, encontra-se em 

conformidade com a Legislação vigente, estando à modalidade escolhida adequada aos 

ternos exigidos na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Federal 

7.892/13, Decreto Federal 9.488/18, Decreto Federal nº 8.538/2015, e subsidiariamente a Lei nº 

8.666/1993. 

 
 

É o relatório, 

 
 

 

DO CONTROLE INTERNO 

     

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 74, e na Lei Complementar 101/2000, 

estabelece as finalidades do sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante 

e posterior aos atos administrativos, atribuindo a este, dentre outras competências, a 

avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos .administradores municipais, por 

intermédio der acompanhamento, levantamento, fiscalização contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial relativos às atividades administrativas do poder 

executivo, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos 

responsáveis pela execução orçamentário-financeiro e patrimonial e avaliar seus resultados 

quanto à economicidade, aplicação das subvenções de receitas, eficiência e eficácia. 

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica a realização de despesa, resta 

demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação. 
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DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-010 PMEC 

 

Esta modalidade de licitação visa à contratação de empresa por meio de menor preço, 

realizado em sessão pública de forma virtual na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL, Localizada no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Eldorado do 

Carajás, Rua Rio Vermelho, QD 51, n° 01, Bairro Centro – Km 100, CEP: 68.524-000, objetivando 

a escolha da proposta mais vantajosa através do “Sistema de Registro de Preços para 

contratação de empresa especialista no fornecimento de Link de Conexão de Inernet, com 

suporte técnico 24h, para atender a Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás”, conforme 

detalhado no Termo de Referência do Edital, e demais anexos integrantes do processo, 

utilizando como critério de julgamento “Menor Preço por Lote”, com fundamento na Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Feferal n° 7.746/2012, Decreto Federal 

7.892/13, Decreto Federal 9.488/18, Decreto Federal nº 8.538/2015, e subsidiariamente a Lei nº 

8.666/1993, Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar 123/2006, Lei 

Complementar 147/2014, e demais Legislações em vigor. 

 

Conclui-se que a referida modalidade licitatória, pregão, objetiva as aquisições de bens 

comuns e a contratação de serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam estar condicionados aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como os princípios correlatos da 

razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

 

 

DA JUSTIFICATIVA DE PREÇOS (COTAÇÃO DE PREÇOS) 

 

Foram anexados ao processo licitatório 03 (três) cotações de preços:  1) J. DA L. MORAES 

TELECOMUNICAÇÕES-ME, 2) MASTER ONLINE PROVEDOR SCM LTDA-ME 3) C. DA L. MORAES 

TELECOMUNICAÇÕES; 

 

Conforme Mapa de Cotação de Preços, o Valor Médio apurado após o Resumo de Cotação 

de Preços foi de R$ 611.040,00 (seiscentos e onze mil e quarenta reais).  

 

Ademais, é importante salientar que, as cotações de preços é de inteira responsabilidade do 

Departamento de Compras, eximindo qualquer culpa, dolo ou responsabilidade solidária por 

parte dos membros desta Controladoria Geral do Município de Eldorado do Carajás.  

 

Nos autos, verificam-se presentes os seguintes documentos: 

 

 Solicitação de viabilização para a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Link dedicado de internet conforme Ofício da Secretaria de Educação 

nº 206/2022/PMEC/SEMED; 

 Justificativa da SEMED para a contratação dos serviços de fornecimento de Link de 

Internet; 

 Solicitação de viabilização para a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Link dedicado de internet conforme Ofício da Secretaria de 
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Administração nº 13/2022/PMEC/SEMAD; 

 Justificativa da SEMAD para a contratação dos serviços de fornecimento de Link de 

Internet; 

 Solicitação de viabilização para a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Link dedicado de internet conforme Ofício da Secretaria de Saúde nº 

13/2022/PMEC/SEMSEC; 

 Justificativa da SMS para a contratação dos serviços de fornecimento de Link de Internet; 

 Solicitação de viabilização para a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Link dedicado de internet conforme Ofício da Secretaria de Meio 

Ambiente nº 012-B/2022/PMEC/SEMMA; 

 Justificativa da SEMMA para a contratação dos serviços de fornecimento de Link de 

Internet; 

 Solicitação de viabilização para a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Link dedicado de internet conforme Ofício da Secretaria de Assistência 

Social nº 63/2022/PMEC/SEMAPS; 

 Justificativa da SEMAS para a contratação dos serviços de fornecimento de Link de 

Internet; 

 Ofícios do Departamento de Compras solicitando as cotações de preços; 

 3 (três) cotações nas seguintes empresas: 1) J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES-ME, 2) 

MASTER ONLINE PROVEDOR SCM LTDA-ME 3) C. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES; 

 Mapa de Cotação de Preços – preço médio; 

 Resumo de Cotação de Preços – menor valor; 

 Resumo de Cotação de Preços – Valor médio;  

 Termo de Referência. 

 Ofíco do Secretário Municipal de Esporte encaminhado ao Secretário Municipal de 

Adminitração solicitando a viabilização da aquisição do objeto (Ofício nº 

017/2022/PMEC/SEMEL); 

 Termo de Referência com justificativas para aquisição, quantidades e especificações dos 

produtos; 

 Despacho do Secretário Municipal de Administração ao Departamento de Compras 

solicitando pesquisa de preços; 

 Três Ofícios de Solicitações de Cotação de Preços (Ofícios n° 21/2022/PMEC/SEMAD); 

 Três cotações de Preços; 

 Mapa de Cotação de Preços – Preço Médio 

 Resumo de Cotação de Preços – menor valor; 

 Resumo de Cotação de Preços – valor médio; 

 Parecer Inicial do Controle Interno; 

 Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira; 

 Termo de Autorização para Abertura do Processo Licitatório; 

 Portaria n° 742/2021-GAB-PREFEITA de Designação do Pregoeiro; 

 Portaria n° 743/2021-GAB-PREFEIRA de designação da Equipe de Apoio; 

 Termo de Autuação; 

 Despacho do Departamento de Licitação à Assessoria Jurídica encaminhando a Minuta 

do Editral e seus anexosa para análise e respectivo parecer; 

 Minuta de Edital Pregão Eletrônico (SRP); 
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 Parecer Jurídico  emitido pela Assessora Jurídica manifestando FAVORÁVEL a realização 

do certame; 

 Aviso de Licitação; 

 Edital Pregão Eletrônico PE 9/2022-010 PMEC e seus anexos;    

 Publicações do Edital no Diário Oficial da União – D.O.U., IOEPA, FAMEP e Portal TCM/PA; 

 Publicação do Edital  no Portal de Compras Públicas (Dados do Processo); 

 Relatório dos Lotes Cadastrados; 

 Aviso de Licitação; 

 Edital Pregão Eletrônico PE 9/2022-010 PMEC e seus anexos;    

 Publicações do Edital no Diário Oficial da União – D.O.U., IOEPA, FAMEP e Portal TCM/PA; 

 Impugnação ao Edital em epígrafe da empresa LHS SERV. DE TELECOMUNICAÇÔES LTDA; 

 Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica reconhecendo a razão impugnatória; 

 Ofício nº 027/2022-PMEC – Aviso de Suspensão do Certame 9/2022-010 PMEC; 

 Edital Pregão Eletrônico PE 9/2022-010 PMEC e anexos com nova data de abertura;    

 Publicações do Edital no Diário Oficial da União – D.O.U., IOEPA, FAMEP e Portal TCM/PA; 

 Impugnação ao Edital em epígrafe da empresa R&B SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA; 

 Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica reconhecendo parcialmente a razão impugnatória; 

 Ata de Propostas; 

 Documentos de Habilitação; 

 Proposta de Preços;  

 Ata Parcial de Realização do Pregão Eletrônico; 

 Ranking do Processo datado de 19/04/2022; 

 Termo dos vencedores do processo datado de 19/04/2022; 

 Documentos da empresa J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES soclicitados pelo 

pregoeiro; 

 Ata Final datada do dia 27/04/2022; 

 Ranking do processo datado do dia 27/04/2022; 

 Termo dos vencedores do processo datado de 27/04/2022; 

 Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico devidamente assinado em 27/04/2022. 
 

 

 

Foram enviadas 05 (cinco) propostas das empresas listadas na Ata de Realização do Pregão 

Eletrônico 9/2022-010 PMEC:  

 

Neste passo, ocorrido à fase de lances e após o pregoeiro negociar com o representante da 

empresa J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES, o valor final foi de R$ 328.999,20 (trezentos e 

vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Por conseguinte, após 

analisar todos os documentos de habilitação da empresa ora em tela, o Pregoeiro declarou 

habilitada, isto posto, vencedoras do certame.   

 

Por não ocorrer Recurso Administrativo, o Pregoeiro realizou a Adjudicação dos lotes em 

27/04/2022 conforme abaixo: 

 
 

1) J. DA L. MORAES TELECOMUNICAÇÕES – Lotes: 01 e 02 – Valor total: R$ 328.999,20 (trezentos 

e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).  
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Considerando o Princípio da Economicidade das contratações, o Controle Interno vem 

OPINAR pela Homologação do objeto licitado no valor total de R$ 328.999,20 (trezentos e 

vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), pois, o valor adjudicado 

encontra-se abaixo do Valor Médio apurado, e atendidas às condições de habilitação. 

 

Constata-se que a comissão Permanente de Licitação observou todas as regras e 

procedimentos previstos na Lei de regência para a realização da despesa prevista no Pregão 

Eletrônico nº 9/2022- 010 PMEC. 
 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 

desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.  
  

Dessa forma, estando o procedimento em curso em conformidade com a legislação vigente, 

e apto ao prosseguimento às demais etapas, Eu, Alexandre Santos do Couto, Controlador 

Geral do Município de Eldorado do Carajás, nomeada nos termos da Portaria Nº 731/2021, 

vem RECOMENDAR  a emissão da Ata de Registro de Preços, dos Contratos com a inclusão 

das Dotações Orçamentárias, Portarias dos Fiscais dos Contratos, e as seguintes Publicações: 

resultado/Homologação, e o Extrato da Ata de Registro de Preços e dos Contratos no D.O. U, 

IOEPA, FAMEP, Portal do TCM/PA e no Site do Município.  
 

É O PARECER, SMJ. 

 

 

 

  Eldorado do Carajás/PA, 28 de abril de 2022. 

 

 
  

 

 

Alexandre Santos do Couto 

    Controlador Geral do Município 

   Portaria Nº 731/2021 
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