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Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 9/2021.002 - PMI 

Processo Licitatório nº 9/2021.002-PMI, referente à Modalidade Pregão Eletrônico, tendo por OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇO (SRP) PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA – PA COM AS 
DEMANDAS ESPONTÂNEAS EXCEPICIONAIS, ESPECIALIZADAS E OUTRAS. 

 

Parecer Final do Controlador Municipal 

 

O Sr. Raimundo Nonato Mendes Silva, responsável pela Controladoria Municipal, nomeado pela 

Portaria de nº 07/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de 

julho de 2014, que analisou integralmente o Processo Licitatório nº 9/2021.002-PMI, referente à 

Modalidade Pregão Eletrônico, tendo por OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

(SRP) PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA – PA COM AS DEMANDAS 

ESPONTÂNEAS EXCEPICIONAIS, ESPECIALIZADAS E OUTRAS, com base nas regras 

insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara que foi: 

 

 1. Verificado o processo e o mesmo encontra-se devidamente autuado, protocolado e 

enumerado, com a descrição sucinta do objeto e a respectiva autorização das autoridades 

competentes, bem como, o pedido acompanhado de descrição detalhada do objeto, o que atende o 

caput do art. 38 da Lei 8.666/1993; 
 
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”. 

 

 

Do Controle Interno. 

Os Artigos 31, 70 e 74 da nossa Carta magna de 1988 tratam da competência do Controle 

Interno na Administração Pública Municipal, surgindo daí a necessidade de assegurar aos gestores 

o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos 

de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e 

desperdícios, servindo de instrumento, que visa garantir a efetividade, a produtividade, a 

economicidade e a rapidez na prestação do Serviço Público.  

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer 

organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e 

o desperdício, trazendo benefícios à população.  

A modalidade de licitação denominada Pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, 

possui como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando custos 

para a Administração Pública.  

Verificamos que no Processo em estudo foram observados os princípios legais que são 

inerentes a Administração Pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, e ainda, os princípios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.  

 

Os autos foram encaminhados a Controladoria Geral do Município para manifestação 

acerca da legalidade do procedimento licitatório, E verificação da MINUTA DE EDITAL, 
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emitido parecer favorável acerca do mesmo e recomendando seu andamento, sendo feito 

Publicações para certame. 

Sendo feitas as publicações no Diário Oficial da União – Serção 3, nº 40, em 02 

de março de 2021, pág 188 e no Diário Oficial do Estado nº 34.504, protocolo 632104, Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição 2688, publicador ROBSON DA SILVA 

AMORIM, na mesma data no Jornal Amazonas, pág. 06. 

Disponibilizado o Edital e seus anexos nos respectivos endereços eletrônicos: 

www.portaldecompraspublicas.com.br; www.tcm.pa.gov.br e através das solicitações para o E-

mail:itupiranga.licita@gmail.com, além da entrega pelo setor da CPL, na Prefeitura Municipal de 

Itupiranga. 

DOS TRÂMITES DO PROCESSO: 

CAPA DO PROCESSO (fls. 01): 

 Solicitação de abertura do processo administrativo (fls. 02); 

 Termo de Referência (fls. 03 a 10); 

 Solicitação de Despesa (fls. 11); 

 Abertura de Licitação Pública (fls. 12); 

 Instauração de Processo Administrativo (fls. 13); 

 Solicitações de Cotações de Preços (fls. 14); 

 Encaminhamento de pesquisa de preço (fls. 15); 

 Cotações (fls. 16 a 26); 

 Apuração de Média de Preços (fls. 27); 

 Solicitação de Existência de Dotação Orçamentária (fls. 28); 

 Despacho do Departamento de Contabilidade, informando a existência de Dotação e Unidade 

Orçamentária (fls. 29); 

 Solicitaçãode de adequação Orçamentária e Financeira (fls. 30); 

 Autorização da Realização do Processo (fls. 31); 

 Portaria da Comissã Permanente de Licitação (fls. 32); 

 Autuação (fls. 33); 

 Ofício a Procuradoria Munic. e encaminhamento do art. 7º da LEI 10.520(fls. 34 e 35); 

 Minuta de Edital (fls. 36 a 58); 

 Termo de Referência e anexos (fls.059 a 75); 

 Minuta de Contrato (fls. 76 a 88); 

 Parecer Jurídico (fls. 89 a 92); 

 Encaminhamento do art. 7º da LEI 10.520 e EDITAL (fls. 93 e 117); 

 ANEXO I – Relação de Itens com Preços Estimados (fls. 118); 

 Cópias do Termo de Referência e seus anexos (fls. 119 a 148); 

 Aviso de Licitação (fls. 149); 

 Publicações (fls. 150 a 154); 

 Despachos de avisos de Licitação (fls. 155 a 162); 

 Proposta (fls. 163 a 164); 

 Ata de Propostas (fls. 165 a 166); 

 Ata Parcial (fls. 167 a 171); 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
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 Divulgação do vencedor e Ranking do processo (fls. 172 a 173); 

 Juntada de Documentação de Habilitação, Apresentação da Documentação exigida, 

Certidões, Atestados de capacidade Técnica, Balanço Financeiro (fls. 174 a 343); 

 Declaração de Adimplência e anexos (fls. 344 a 352); 

 Certidões Negativas quanto a Improbidade Administrativas e Inelegibilidade (fls. 353 a 375); 

 Recurso Pregão nº 9/2021-002/Polymedh à Comissão Permanente de Licitação (fls. 376); 

 Julgamento do Recurso (fls. 377 a 381); 

 Ata Final (fls. 382 a 388);  

 Divulgação do Vencedor do Processo (fls. 389); 

  Apresentada a Proposta Consolidada da Empresa (fls. 390 a 391); 

 Termo de Adjudicação (fls. 392); 

 Ofício ao Controle Interno solicitando Parecer de Conformidade (fls. 393); 

 Parecer de Regularidade do Controlador Municipal (fls. 394 a 396); 

 Despacho a autoridade Competente Resultado da adjudicação (fls. 397); 

 Termo de Homologação (fls. 398); 

 Publicações (fls. 399 a 400); 

 Ata de Registro de Preço nº 20210130 assinada (fls. 401 a 410); 

 Publicações (fls. 411 a 412); 

 Despacho (fls. 413); 

 

DA VENCERORA 

 
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME 

CNPJ:21.581.445/0001-

82 

R$ VALOR VENCEDOR 

2.460.000,00 

  TOTAL R$ 2.460.000,00 

 

DA ANÁLISE CONCLUSIVA DO CERTAME LICITATÓRIO 

 

A Legislação Nacional estabelece as diretrizes e competências de cada órgão federativo, 

bem como, permite que os municípios se organizem e dividam suas competências administrativas. 

Como amparo nos princípios que regem a Administração Pública, estando presentes no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e, desta forma, submetendo cada ato e fato do certame 

em pauta ao que diz a Carta Magna e demais legislações atribuídas ao objetivo em pauta, passa-se 

a fundamentar o entendimento desta Coordenadoria de Controle Interno. 

A legislação brasileira determinou o repasse de recursos federais visando, com isso, a 

iniciação, manutenção, continuação e, por fim, plenitude nos projetos e serviços sociais no âmbito 

do município recebedor do respectivo recurso, destinando estes ao cidadão, sendo este o objetivo 

inicial e final da aplicação de recursos públicos. 

Neste pressuposto legal, compreendo legalidade na utilização de recursos municipais para 

realização do custeio das despesas; Tendo por fundamento o princípio da legalidade, constata-se 

que o processo de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, foi idealizado para atendimento de 

necessidade da gestão municipal quanto à realização de fornecimento de medicamentos no 

município. 

Por fim da legalidade, confirmo haver dotação no orçamento deste exercício financeiro 

para realização das pretensas despesas. Podemos constatar também nos atos e fatos realizados que 
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o processo de Licitação transcorreu com isenção, não havendo ato que caracterizasse 

autopromoção da gestão ou especificamente do gestor, possuindo caráter legal e transparente, 

vislumbrando a busca de condições para atender a população, principalmente neste momento de 

Pandemia, portanto, impessoalidade no certame. 

Na realização da sessão do certame, pelo o que se detecta na peça licitatória, resta por 

comprovada a aplicação dos atos determinantes do Edital do certame, bem como, da plena 

aplicação do que exige a Lei 8.666/93, e Lei 10.520/2002, na avaliação das exigências legais 

atribuídas ao credenciamento de empresas participantes e seus representantes, bem como, na 

validação das propostas apresentadas. 

Tendo por fundamento o que é moral na gestão pública, constata-se que o processo de 

Licitação visa atender a necessidade de manter o serviço de fornecimento de medicamentos no 

âmbito do Hospital Municipal neste exercício financeiro em curso, já fomentado e mantido pelo 

município em vários exercícios anteriores, atendendo com dedicação e presteza a respectiva 

demanda que ora novamente se licita, e, neste sentido, identificamos ética e moralidade na 

iniciativa de licitar. 

Pode-se constatar também que a gestão municipal pleiteou e alcançou, através do certame, 

o melhor custo-benefício, dado o custo efetivo firmado entre gestão municipal e licitante, os 

preços praticados encontram-se devidamente condizentes com o praticado no mercado. 

O objeto licitado trará eficiência aos serviços indispensáveis e intransferíveis da Secretaria 

Municipal requerente, pois busca-se atender demanda de sua competência. 

Sobre a prerrogativa da economicidade, apesar de ser medida constitucional e atemporal, 

observamos a extrema necessidade de sua prática, haja vista a redução de repasses constitucionais 

devido ao momento infortúnio vivido na economia nacional, o que, de fato, torna-se 

imprescindível para evitar a ingovernabilidade no âmbito municipal. 

CONCLUI-SE QUE, o atendimento dos princípios secundários da boa gestão pública, a 

saber: Interesse Público, Finalidade, Igualdade, Lealdade e boa-fé, Motivação, Razoabilidade e da 

Proporcionalidade, sendo demonstrado pela unidade requerente a necessidade dos produtos 

licitados, configurando, portanto, utilização do orçamento público e receita financeira em reais 

necessidades da administração pública municipal. 

Evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, bem como, constatada a 

transparência e legalidade do certame licitatório realizado, esta Coordenadoria de Controle 

Interno emite PARECER FAVORÁVEL, concordando com o início da vigência do certame, 

entendendo estar devidamente fundamentado em Lei. 

 

PROVIDÊNCIAS 

 

Ao final Mediante Parecer Final desta Controladoria Anexar todos os Atos obrigatórios 

no Mural do TCM/PA, site oficial da Prefeitura Municipal de Itupiranga – PA, observando os 

prazos vigentes. 

 

É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ.  

 

       Itupiranga, 30 de março de 2021. 

 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 07/2021-PMI. 
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