
 

 
 

Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 9/2022.006 - FME 

Processo Licitatório nº PE 9/2022.006-FME, referente à Modalidade Pregão Eletrônico, Registro de Preços 

(SRP).  

 

PARECER DE REGULARIDADE 

 

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

Portaria de nº 015/2022, 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 PE 9/2022.006-FME, referente à 

Modalidade Pregão Eletrônico, Registro de Preços (SRP), tendo por OBJETO: FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PADRÃO FNDE, VISANDO ATENDER AS 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITUPIRANGA-PA, com base nas regras 

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

 

 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; e termos da Lei 10.520/2002. 

 

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”. 

 

ANÁLISE: 

 

Os autos foram encaminhados a Procuradoria Municipal, para manifestação acerca da 
legalidade do procedimento licitatório, no qual depois de feita a verificação da MINUTA DE EDITAL, 
emitiu parecer favorável, acerca do mesmo e recomendando seu andamento, sendo feito as 
Publicações para o certame. 

 
1 - Consta autorização.  
2 – Processo Administrativo de Licitação. 
3 – EDITAL e seus anexos. 
4 – Publicações (mural do TCM) 

 
Sendo feitas as publicações; Diário Oficial da união, nº 67, pág. 331 em 07 de abril de 2022, no 

Diário Oficial do Estado nº 34.925, pág. 110/111 protocolo: 782056, Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Pará, nº 2968, pág. 48, no Jornal Amazônia E no Mural do TCM/PA.  



 

 
 

 
Disponibilizado o Edital e seus anexos nos respectivos endereços eletrônicos: 

www.portaldecompraspublicas.com.br; TCM www.tcm.pa.gov.br e www.itupiranga.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. 

 
A justificativa e motivação de tal processo em análise evidenciam e demonstram a extrema 

necessidade das aquisições, tendo em vista, a demanda para atender o Município. 
 

 As despesas serão contratadas e suportadas por dotações orçamentárias específicas contidas 
em Lei para o exercício de 2022. 

 
DOS PARTICIPANTES: 
 

EMPRESAS         CNPJ   

1 - ARACUA COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI 

   
19.271.852/0001-41 

 
2 - URBYS SOLUÇÕES URBANAS 

 
11.786.306/0001-31 

 
3 - INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIOS 
E INFORMATICA EIRELI 30.620.060/0001-78 
 
4 - MAQMOVEIS INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA 

   
54.826.367/0005-11 

 
5 - ROCHA NORH 
COMERCIO INDUSTRIA DE 
MOVEIS EIRELI 

   
08.408.448/0001-50 

 
6 - SANTANA E SOUZA 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI 

  
34.390.049/0001-10 

 
 
DO CERTAME:  

 
  Analisados os documentos juntados no processo após encerramento do certame verificou-se 
que a empresa ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, deixou de apresentar os itens do edital: 
11.4.13. Declaração de Adimplência expedida pela CPL, em nome da licitante. Item 11.4.12. 9.8.11. 
Alvará Sanitário, acompanhado do termo de inspeção sanitária emitido pelo Órgão competente, que 
comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal; ou declaração de dispensa emitida pelo órgão responsável. 

 
A empresa INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIOS E 

INFORMATICA EIRELI  deixou de apresentar os itens do edital: 11.4.13. Declaração de Adimplência 
expedida pela CPL, em nome da licitante, Item 11.4.12. 9.8.11. Alvará Sanitário, acompanhado do 
termo de inspeção sanitária emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa licitante 
foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; ou declaração de dispensa 
emitida pelo órgão responsável, 11.3.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais 
ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. g) Certidão Negativa de Regularidade do 
município de Itupiranga junto aos Tributos Municipais 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/


 

 
 

 
A empresa ROCHA NORH COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI apresentou a 

certidão de adimplência sem assinatura do pregoeiro responsável, 11.4.13. Declaração de 
Adimplência expedida pela CPL, em nome da licitante.  

 
A empresa SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 

deixou de apresentar o item do edital: 11.2. Para da Comprovação da Habilitação Jurídica 
a licitante deverá apresentar: h) Prova de registro cadastral junto ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – 
CRC.  

 
A Empresa MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA deixou de atender o 

item do edital, 11.2. Para da Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar: g) 
Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios e/ou diretores (caso seja 
apresentada).  

 
A empresa URBYS SOLUÇÕES URBANAS apresentou a certidão de falência de outro 

município e não do município que a mesma é sediada conforme o edital, 11.4.1. Certidão Negativa de 
Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata, conforme Artigo 
31, inciso II, da Lei 8.666/93 e na forma da Lei nº 11.101/05, expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data de no máximo 60(sessenta) dias anteriores à publicação do 
primeiro aviso desta licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão. O 
balanço faltando o termo de abertura e encerramento.  
 

   
CONCLUSÃO: 

Diante do exposto e em razão dos fatos ocorridos, obedecendo a legislação vigente no art. 48, 

§ 3º, da Lei 8.666/93 e o prazo mínimo de divulgação do pregão – 8 dias úteis, o que faz com que a 

solução mais acertada seja a abertura de uma nova licitação, com o objetivo de ampliar o rol de 

competição, inclusive com a entrada de novas empresas, após declarar “FRACASSADA”.  

A Unidade Central de Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames 

detalhados dos atos procedimentais pela Comissão Permanente de Licitação foram adotadas as 

medidas conforme legislação vigente e Recomendamos nova Publicação para tal Certame.   

 

É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ.  

 

Itupiranga, 19 de maio de 2022. 

 

 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 015/2022-PMI. 
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