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SO N° 5.363/20
0RIO TECNICO N. a 065/20 - CG
INTERESSADO:
SECRETARIA
MUNICIPAL

DE

INFRAESTRUTURA

E

URBANISMO -SE

SSUNTO: TOMADA DE PRECOS N° 009/2019 -CONTRATACAO DE EMPRES
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO EM
LOQUETE NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR-MA

REGULARIDAD
EIVIENTA:

a

DIREITO

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO. LICITAC6ES E CONTRATOS.
OBRA
PUBLICA.
TOIVIADA
DE
PRECOS.
POSSIBILIDADE. 7. Analise de regularidade dos

procedimentos e atos praticados com fulcro na Lei n°
8.666/93 e demais normas pertinentes a materia. 2.
Modalidade: Tomada de Pregos, consoante art. 22, §
2°, da Lei de Licitag6es e Contratos, para contratagao
de Empresa Especializada para execugao dos
servigos de calgamento em bloquete no municipio de
Pago do Lumiar/MA. 3. Legalidade dos atos

praticados, bern como confirmagao da modalidade
tecnica adotada para a presente licitagao.

A Comissao Permanente de Licitagao,
1) Relat6rio

®

Versam os presentes autos do processo administrativo n° 5.363/2019, de
interesse da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, para contratagao de

empresa especializada para execugao dos servigos de calgamento em bloquete no
municipio de Pago do Lumiar/MA.

Os autos foram

instruidos.

seciuencialmente, com os seguintes

documentos:
__

____

_

1) Certidao de Autuagao de Processo Administrativo (fl. 02);
2) C6pia da publicagao no DOM em 08/11/2017, nomeando Cleiciane dos

Santos Costa para Chefe da Divisao de Protocolo (fls. 03/04);
3) Oficio 468/2019-GAB/SEMIU (fls. 05/06);
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4) C6pia da Portaria n° 326/2018 e publicagao no DOM em 03/03/2018,

nomeando Walburg Ribeiro Gongalves Neto para exercer o cargo em
comissao de Secretario Municipal de lnfraestrutura, Urbanismo, Transporte
e Transito do Municipio de Pago do Lumiar/MA (fls. 07/10);

5) Folha de rosto do Projeto Basico de engenharia Recapeamento Asfaltico
(fl . 1 1 ) ;

6) Projeto Basico de engenharia Recapeamento Asfaltico e seus anexos
(fls.12/88);

:)nt:eon:rat:n,daeo r::::::I , n:o:4:n6t::L2:dt[:/Mdco[ D£:n:s:::;'T:: C:'[::rdaeds:
representado pela CAIXA e o municipio de Pago do Lumiar/MA (fls.
89/102);

8) Tabe[a com itens de relevancia (fl.103);
9) Projeto basico em midia CD-ROM (fl.104);

10)

Despacho oriundo da secretaria Municipal de planejamento e

Articulagao Governamental,

encaminhado a

Divisao de

Gestao de

Compras e Gerenciamento de Pregos para realizagao de pesquisa de prego
e demais providencias (fl.105);

11)

C6pias da portaria n° 808 e publicagao no DOM em 02/08/2019,

dispondo sobre a nomeagao de Jamesson Barbosa Malheiros da Silva para
exercer o cargo em comissao de Secretario Municipal de Planejamento e
Articulagao Governamental do municipio de Pago do Lumiar (fls.106/109);

12)

Resposta da Divisao de compras e Gerenciamento de pregos (fl.

110);

13)

C6pia da Portaria n° 790/2019 e publicagao no DOM em

16/08/2019, que disp6e sobre a nomeagao de Fernanda Santos Chaves
para exercer o cago em comissao de Chefe de Divisao (fls.111/112);

14)

Despacho oriundo da secretaria Municipal de planejamento e

Articulagao Governamental, encaminhado ao Setor de Contabilidade para
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verificagao de existencia de Rubrica Orgamentaria e Disponibilidade
Financeira no Orgamento Geral do Municipio (fl.113);

15)

C6pia da Portaria n° 794/2019 e publicagao no DOM em

16/08/2019, que disp6e sobre a nomeagao de Marcio Gheysan da Silva

Souza para exercer o cargo em comissao de Secretario Adjunto de
Orgamento (fls.114/116);

16)

Resposta do setor de contabilidade informando a existencia de

Dotagao e Disponibilidade Orgamentaria (fl.117);

17)

C6pia da portaria n° 1.023/2019, que disp6e sobre a nomeagao

de Magnun Loiola Fernandes para exercer o cargo em comissao de
Contador Geral, vinculado a Secretaria Municipal de Administragao e
Finangas do Municipio de Pago do Lumia/MA (fl.118);

18)

Despacho da secretaria Municipal de planejamento e Articulagao

Governamental, encaminhando ao Ordenador de Despesa da Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo-SEMIU (fl.119);

19)

Declaragao de Adequagao orgamentaria e Financeira, emitida

pelo Secretaria Municipal de Administragao (fl.120);

20)

C6pia do Decreto n° 3086/2017 que regulamenta os atos de

ordenagao de despesas previsto no art. 36 da Lei n° 481/2013 e fixa os

ordenadores de despesas, suas atribuig6es e da outras providencias (fls.
121/124);

21) Despacho da Secretaria Municipal de Planejamento e Articulagao
Governamental, autorizando a abertura do processo licitat6rio (fl.125);

22)

Ato deliberativo do Presidente da Comissao Permanente de

Licitagao -CPL, Sr. Ant6nio Maciel Pires Borges (126/129);

23)

C6pia da Portaria n° 792/2019 e publicagao no DOM em

16/08/2019, que disp6e sobre a nomeagao do Presidente da CPL
(130/133);
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24)

C6pias dos Termos de posse de Raiza Lima Moreira e Tassio

Vinicius Silva Marinho nos cargos efetivos de Agente Administrativo e
Tecnico em lnformatica, respectivamente (fls.134/135);
25)

Despacho oriundo da CPL solicitando parecerjuridico a PGM (fl.

136/137);

26)

Minuta do Edital de Licitagao e seus anexos (fls.138/220);

27)

Parecerjuridico emitido pela procuradoria Geral do Municipio (fls.

u

221/238);

28)

C6pias da Portaria n° 1297/2019 e publicagao no DOM em

12/08/2019, que disp6e sobre a nomeagao do Subprocurador Geral
Nelsonnairon Marques Viana (fl. 239);
VOLUME 11

29)

Edital de Licitagao, Tomada de prego n° 009/2019 e seus anexos

(fls. 242/324);

30)

Extrato do aviso de licitagao Tomada de preeo n° 009/2019 (fl.

325);

31)

Despacho

da

CPL

encaminhando

a

Coordenadoria

de

Comunicagao Social para divulgagao do edital e o resumo de edital da
licitagao pdblica na modalidade Tomada de Prego n° 009/2019 (fl. 326/327);

32)

C6pia da portaria n° 1398/2019 que disp6e sobre a nomeagao de

Annielle Fernanda Nunes Pimental para exercer o cargo em comissao de
Coordenadora vinculada ao Gabinete da Prefeita do Municipio de Pago do
Lumia/MA (fl. 328);

33)

Publicagao do Extrato do Aviso de Licitagao, DOU de 26 de

novembro de 2019 (fl. 329);
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34)

Publicagao do Extrato do Aviso de Licitagao, DOEMA de 26 de

novembro de 2019 (330/332);

35)

Publicagao do Extrato do Aviso de Licitagao, DOM de 26 de

novembro de 2019 (333/334);

36)

Publicagao do Extrato do Aviso de Licitagao, em Jornal de grande

circulagao (JORNAL 0 ESTADO) de 25 de novembro de 2019 (fls.
335/336);

r\

37)

Publicagao em pagina eletr6nica da prefeitura de pago do Lumiar,

Portal das Licitag6es (fl.337);

38)

Termo de Juntada de documentos de credenciamento da

empresa F. J. Machado Construg6es Ltda (fl. 338/355);

39)
Termo de juntada dos documentos de habilitagao da empresa F.
J. Machado Construg6es -Ltda (fls. 356/495);
VOLUME 111

40)
Ata da sessao pdblica, realizada no dia 12 de dezembro de 2019,
do Certame para recebimento dos envelopes de proposta de pregos e
habilitagao da licitagao na modalidade Tomada de Prego n° 009/2019 (fls.
496/498);

41)
Termo de juntada de documentos de habilitagao da empresa F.
J. Machado Construg6es -Ltda (fls. 499/643);

42)

Documento de proposta de prego da empresa Arno Engenharia

(fls. 644/657);

43)

Ata de continuagao da sessao pdblica realizada no dia 26 de

dezembro de 2019, da licitagao na modalidade Tomada de Prego n°
009/2019 (fls. 658/659);

44)

Ata de continuagao da sessao pdblica realizada no dia 06 de

janeiro de 2020, da licitagao na modalidade Tomada de Prego n° 009/2019
(fls. 660/661 );

VOLUME IV
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45)

Aviso de julgamento de licitagao (fl. 662);

46)

Despacho oriundo da CPL solicitando a divulgagao do aviso de

julgamento da licitagao ptlblica na modalidade Tomada de Prego n°
009/2019 (fl. 663/664);

47)

Termo de Adjudicagao (fl. 665);

48)

Despacho

da

CPL

encaminhando

a

Coordenadoria

de

Comunicagao Social solicitando a divulgagao da Adjudicagao da ljcitagao

pdblica na modalidade Tomada de Pregos n° 009/2019 (fl. 666/667);

49)

Despacho encaminhando os autos a Controladoria Geral do

Municipio (fls. 668).

Nenhum outro documento foi anexado aos autos. E o sucinto relat6rio.

No exercicio de suas fung6es, a Administragao Pdblica sujeita-se a controle

por parte dos Poderes Legislativo e Judiciario -controle externo, a[em de exercer, ela

mesma, o controle sobre os pr6prios atos -controle interno De uma forma ou de outra,
a finalidade do controle consiste em assegurar que a Administragao atue conforme os
principios da [egalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da

eficiencia e os demais que lhe sao impostos pelo ordenamento juridico.
Como e cedigo, cabe a Controladoria Geral do Municipio fiscalizar a

atuagao da Administragao Municipal relativamente a transpatencia e aos resultados

alcangados. Tal competencia se encontra expressamente estabelecida na Lei
Municipal n° 481, de 20 de margo de 2013, que assim estabelece:
Art.14 -A Controladoria Geral do Municipio compete: (...)

11 - a formula?ao de recomenda?6es e sugest6es, em
colabora?5o com os demais 6rg5os da Administragao Municipal,
para o aprimoramento da eficiencia dos processos
administrativos e do atendimento ao pdblico;
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Ill - a promo?ao do controle da legalidade,

Iegitimidade,

economicidade e razoabilidade, em relagao aos processos
ongamentarios, financeiros, patrimoniais e operacionais dos
6rgaos da Prefeitura, bern como a aplica?ao de recursos e
subven?6es e a renancia as receitas;
Ainda nesse sentido, vemos o posicionamento de Domingos Poubel de
Castro (2011)i, que preceitua que o controle interno e definido como ``o con/.unto de

m6todos e procedimentos adotados pela entidade, para salvaguardar os atos
praticados pelo gestor e o patrim6nio sob sua responsabilidade, conferindo

fidedignidade aos dados contabeis e seguran?a as informag6es dele decorrentes' . a

mesmo alinda destaca que "o objetivo do controle interno 6 funcionar,
simultaneamente, como urn mecanismo de auxilio para o administrador pt]blico

e como instrumento de proteg5o e defesa do cidadad' .
Coadunando tal entendimento,

Di

Pietro (2011)2,

define o controle

adm.in.istTativo como o poder de fiscalizag5o e corregao que a Administra?ao Pdblica

(em sentido amplo) exerce sobre sua pr6pria atuag5o, sob a atua?ao, sob os aspectos
de legal.Idade e m6rito, por .Iniciativa pr6pria ou mediante provoca?ao.

Em suma, uma das finalidades do controle interno e assegurar que os

6rgaos atuem em consonancia com os principios estabelecidos no ordenamento
juridico patrio bern como 6rgao auxiliar o controle externo em sua fiscalizagao a fim
de atingir o interesse pdblico.

2.2) Do procedimento Licitat6rio

1 CASTRO, D. P. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor publico: integragao das areas do

ciclo de gestao: contabilidade, orgamento e auditoria e organizagao dos controles internos, com suporte
a governanga corporativa. 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 2011.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.17. ed, Sao Paulo: Atlas, 2004.
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No que tange a licitagao realizada, ressalte-se que urn dos principios
basilares do Direito Administrativo patrio e o da obrigatoriedade de licitagao, do qual

se extrai a imprescindibilidade desse procedimento legal para a validade da

contratagao com particulares.
Destaca-se que o

procedimento

licitat6rio 6 o modo pelo qual

a

Administragao Pdblica realiza suas compras, salvo as hip6teses de dispensa e
inexigibilidade, sustentadas nos principios gerais e especificos ao certame, conforme
preconiza o art. 37, inciso Xxl, da Constituigao Federal de 88, a saber:

Art. 37. A administra?ao pdblica direta e indireta de qualquer dos

Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

U

Municipios
obedecefa
aos
pr.Incipios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tamb6m,
ao segu.Inte:

XXI - ressalvados os casos espec-If-Icados na legislagao, as
obras, servigos, compras e al.Ienag6es serao contratados
mediante Drocesso de licita?ao Ddblica que assegure igualdade
de condi?6es a todos os concorrentes, com clausulas que
estabelegam obrigag6es de pagamento, mantidas as condig5es
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitifa
as exigencias de qualifica?5o t6cnica e econ6mica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigag6es.
(grifo nosso)

No que diz respeito a licitagao, Celso 8. de Mello3 conceitua a licitagao

como sendo:
``(...)

procedimento

administrativo

pelo

qual

uma

pessoa

governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens,
realizar obras ou serv.I?os, outorgar concess6es, permiss6es de
obra, servigo ou de uso exclusivo de bern pablico, segundo
condi?6es
por ela estipuladas previamente,
convoca
interessados na apresenta?ao de propostas, a fim de selecionar
a que se revele mais conveniente em fun?ao de parametros
antecipadamente estabelecidos e divulgados" (MELLO , 2009, p.
519)
3 MELLO, Celso Ant6nio Bandeira de. Curso de direito administrativo. Sao Paulo: Malheiros, 2009.
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Vale observar que o conceito de Bandeira de Mello e adequado, pois

contempla todas as esp6cies de tratativas possiveis a serem realizadas pela
Administragao e formalizadas mediante contrato administrativo: aquisigao de bens,

contratagao de servigos, alienagao de bens m6veis e im6veis, concess6es de servigos
ptlblicos, permiss6es de uso de bern pdblico, entre outras pretens6es contratuais. Ou

seja, sempre que a Administragao pretende realizar uma contratagao (de qualquer
especie), em regra deve realizar procedimento licitat6rio.

®

Conforme acima relatado, os presentes autos tern por finalidade a
realizagao do procedimento licitat6rio com a finalidade de contratagao de empresa

especializada para execugao dos servigos de calgamento em bloquete no municfpio
de Pago do Lumiar/MA.

Neste compasso, a Lei Geral de Licitag6es e Contratos institui norma no
mesmo sentido, artigo 3° da Lei n° 8.666/93, t.n venbi.s:

Art. 3° A Iicita?ao destina-se a garant.ir a observancia do
principio constitucional da isonomia, a sele?ao da proposta mais
vantajosa para a administra?ao e a promo?ao desenvolvimento
nacional sustentavel e sera processada e julgada em estrita
conformidade com os principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
prob.Idade administrativa, da vinculagao ao instrumento
convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhes sao
correlatos.
Dessa forma, a licitagao tern como finaljdade garantir a selegao da proposta
mais vantajosa para a Administragao, bern como permitir a participagao ison6mica dos

interessados e a ampla participagao.

0 objeto do referido processo, enquadra-se como de engenharia, entendido
como aquele compativel com as atividades e atribuig6es que a Lei 5.194/66 e o art.
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1 ° da Resolugao 218/73 do CONFEA reservam ao exercicio privativo dos profissionais

de engenharia, arquitetura e agronomia.

Nas palavras de Jess6 Torres Pereira Junior, encontra-se a seguinte

definigao para Obras e Servigos de Engenharia: "Pot obras e servi-cos de

engenharia devem ser entendidos aqueles compativeis com as aditividades e
atribuig6es que a Lei federal n. 5.194 de agronomia, a saber: "planejamento ou

projeto, em geral , de regi6es , zonas, cidades, obras, industrial e agropecu6rias;
estudos, projetos, an6Iises , avaliag6es, vistorias , peric-Ias, pareceres e
divulgag5o t6cnica,. ensino, pesquisas, experimentag5o e ensaios; fiscalizag5o,

dire?ao e execugao de obras e servigos t6cnicos ; produgao t6cnica

u

especializada , industrial ou agropecu6ria''. 4(gr.if of).
Desse modo, observa-se que o objeto do processo sob analise, se
enquadra dentro da definigao das normas acima citadas.
I
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Conforme ja parafraseado nos paragrafos preteritos,

a modalidade

licitat6ria escolhida foi a Tomada de Pregos, conforme justificativa e enquadramento
legal emanado pela Comissao Permanente de Licitagao (v. fls.126/129).

Essa modalidade de Licitagao, esta disposta na Lei Geral de Licitag6es, Lei
Federal n° 8.666/93, nos moldes do art. 22, inciso 11 e § 20, como se observa:

Art. 22. Sao modalidades de licita?ao: (...)
11-tomada de pregos; (...)

§ 2° Tomada de precos 6 a modalidade de licitacao entre
interessados devidamente cadastrados_ou aue atenderem a
todas as condic6es exi_aidas Dara cadastramento ate o
terceiro dia anterior a data do recebimento das DroDostas.
observada a necessaria ciualificac_5±s±

4 , In "Comentarios a Lei das Licitac6es e Contratac6es da Administra¢ao Pdblica". Editora Renovar. pagina 146
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(Grifo nosso)
Seguindo JUSTEN FILHO, (2004, p. 198) que relata a finalidade da

Tomada de Pregos nas licitag6es, temos:
(...) "A finalidade da tomada de pre?os a tornar a licitagao mais

sum6ria e fapida. 0 prfevio cadastramento corresponde a fase
de habilita?ao. No cadastramento prfevio, a habil.Ita?ao 6
antecipada para urn momento anterior ao inicio da licita?ao. Os

requisitos de idoneidade e de capacita?ao, em vez de serem
examinados no curso da licita?ao e com efeitos para o caso
concreto, sao apurados prev.Iamente, com efeitos gerais. A
Administragao, independentemente de uma licita?ao especifica,
examina se estao presentes os pressupostos de idoneidade
necessarios a que uma pessoa contrate com ela." (...)
A utilizagao da modalidade Tomada de Pregos esta prevista na alinea "b",
do inciso I, do art. 23, que disp6e:

Art. 23. As modalidades de licitagao a que se referem os incisos
I a 111 do arfigo anterior serao determinadas em fungao dos
seguintes limites, tendo em v.Ista o valor estimado da
contratagao..
(...) I -para obras e servi?os de engenharia:

(...) b) na modalidade tomada de pregos -ate R$ 1.500.000,00
(urn milhao e c]uinhentos mil reais):

Todavia, o Decreto Federal n° 9.412/2018, atualizou os valores limites de

tres modalidades de licitagao -convite, fomada de precos e concorrencia. Os valores
alterados na Lei n° 8.666/1993 foram reajustados em 120°/o (cento e vinte por cento),

que correspondem a metade do indice de Pregos ao Consumidor Amplo (lpcA)
acumulado de maio de 1998 a margo de 2018.

Alem da atualizagao de acordo com a inflagao, a medida visou aprimorar a

gestao pdblica. Dessa forma, os valores estabelecidos ficaram atualizados da
seguinte forma:

P_ARA

OBRAS

E

SERVICOS

DE

ENGENHARIA

MODALIDADE:
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- convite ate R$ 330 mil;

-tomada de precos__ate R$ 3\3 milh6es: e
-concorrencia acima de R$ 3,3 milh6es.
PARA COMPRAS E SERVI90S NA MODALIDADE:
-convite ate R$ 176 mil.,
-tomada de pregos ate R$ 1,43 milhao; e
-concorrencia acima de R$ 1,43 milhao.
(grifo nosso)

Logo, tendo em vista que o valor estimado para a contratagao em aprego

era de R$ 397.362,91 (Trezentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e dois
reais e noventa e urn centavos) esta Controladoria entende que restou correta a

EE

escolha da modalidade de licitagao para o presente processo.

Destarte, o procedimento fora iniciado com a abertura de processo
administrativo

devidamente

autuado,

protocolado

e

numerado,

contendo

a

autorizagao respectiva, a indicagao sucinta de seu objeto e do recurso pr6prio para a

despesa.5

No presente caso, observa-se ainda dos autos que existiu autorizagao do
agente pdblico competente para abertura da licitagao, o que consta da fl. 125 dos

autos.

0 processo obedeceu regular tramitagao incluindo a pfevia analise ate a
minuta do edital e seus anexos, pela Procuradoria Geral do Municipio, onde foram

aprovados os aspectos da fase interna, cumprindo assim a formalidade contida no
paragrafo dnico, do artigo 38, da lei geral de licitag6es6, conforme se observa das fls.

5 Art. 38. 0 procedimento da licita¢5o sera iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizacao respectiva, a indicacao sucinta de seu objeto e do

recurso pr6prio para a despesa, e ao qual serao juntados oportunamente:
6 Art. 38 (...)
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221/238.

A lei n° 8.666/93 traz outras exigencias, tanto para o caso de contratagao

de servigos quanto para execugao de obras, vejamos;

Art. 7°. As licita?6es para a execugao de obras e para a
prestagao de servi?os obedecefao ao disposto neste arfigo e,
em particular, a seguinte sequencia:
I - projeto basico-,

a

11 - projeto executivo.,

Ill -execugao das obras e servi?os.

§ 1°. A execu?ao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida
da conclusao e aprovagao, pela autoridade competente, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores, a exce?ao do projeto
executivo, o qual podefa ser desenvolvido concomitantemente
com a execu?ao das obras e servigos, desde que tamb6m
autorizado pela Administragao.

§ 2°. As obras e os servigos somente poderao ser licitados
quando..

I - houver projeto basico aprovado pela autoridade competente
e disponivel para exame dos interessados em participar do
processo licitat6rio;

11 - existir ongamento detalhado em planilhas que expressem a
composigao de todos os seus custos unitarios;

Ill - houver previsao de recursos ongamentarios que assegurem
o pagamento das obrigag6es decorrentes de obras ou servi?os
a serem executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo
com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art.165 da
Constitui?5o Federal, quando for o caso.

2.6) Da defini€ao do objeto e da composi§ao dos custos e d
rsos or§amenta

Par5grafo tinico. As minutas de editais de licita¢ao, bern como as dos contratos, acordos, convenios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria juridica da Administra¢ao.
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Compulsando os autos, verifica-se a fls.11/104 o projeto basico e seus

anexos, como a lista de verificagao em acessibilidade, declaragao de conformidade

em acessibilidade, planilha de levantamento de eventos, quadro de composigao de
investimentos, declarag6es, o memorial descritivo, planilha orgamentaria, Curva ABC,

composigao de custos, cronograma fisico-financeiro, Encargos Sociais, dentre outros

documentos.

Destarte, considerando o nivel de complexidade da obra, entende-se que

/.n casu ha urn conjunto de elementos necessarios e suficientes para bern caracterizar

o objeto da licitagao, qual seja, a confrafagao de empresa espect.a/t.zada para
execu?ao dos servi?os de cal?amento em bloquete no municipal de Pago do Lumiar-

u

MA (Contrato de Repasse n° 845655/2017/MCIDADES/CAIXA), de interesse da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo.

E cedigo que o Projeto Basico deve ser elaborado por agente designado

com competencia tecnica, com elementos descritivos e que expressem a composigao
de todos os custos unitarios (Ac6rdao TCU n° 2.641/2007 -Plenario), de acordo com
os requisitos do art. 6°, IX e art.12 da Lei n' 8.666/93.

Sobre a importancia e o desvirtuamento do Projeto Basico no ambito da
Administragao Pdblica, atrav6s do Ac6rdao n.° 77/2002 -Plenario o Tribunal de Contas

da Uniao ja se manifestou da seguinte forma:

Creio que se possa, nesse ponto, repetir o que tenho,
insistentemente, afirmado acerca do a?odamento com que sao
feitos os projetos de engenharia para a grande maioria das obras
realizadas pelo poder pdblico em nosso Pals, independente da
esfera governamental em que se encontrem tais obras.

0 Projeto Basico, que deve ser encarado como elemento
fundamental para a realiza?ao de qualquer licita?ao, deve,
tambem, ser considerado o pilar de todo empreendimento,
pdblico ou privado, mas que tern sido constantemente malelaborado, quando ha envolvimento de recursos pdblicos, em
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quaisquer das esferas administrativas, sem a aten?ao minima
necessaria quando da sua confec?ao, o que 6 lamentavel por se
tomar fonte de desvios e toda sorie de irregularidades que se
tern noticia

no

Brasil:

(Relator:

Adylson

Motta.,

Data

do

julgamento: 20/03/2002)

Alem disso, cumpre ressaltar que os autores do Projeto Basico, sejam eles

contratados ou pertencentes ao quadro tecnico do 6rgao contratante, devem
providenciar a Anotagao de Responsabilidade Tecnica -ART, especifica do projeto e

a

da planilha orgamentaria, de acordo com a Resolugao n° 361/91 -CONFEA.

Neste sentido, observa-se as orientag6es foram sumuladas pelo Tribunal
de Contas da Uniao, com o objetivo de uniformizar a atuagao dos diversos 6rgaos
pdblicos na instrugao dos processos de licitagao de obras e servigos de engenharia,

a saber:

Samula TCu n° 260 - E clever do gestor exigir apresentag5o de
Anota?ao de Responsabilidade T6cnica - ART referente a
projeto, execugao, supervisao e fiscalizagao de obras e servigos
de engenharia, com indicagao do responsavel pela elaboragao
de
plantas,
ongamento-base,
especifica?6es
t6cnicas,
composi?6es de custas unitarios, cronograma fisico- financeiro
e outras pegas tecnicas.
No presente caso restou observado a existencia, as fls. 77, da ART
(Anotagao de Responsabilidade Tecnica), firmada por profissional competente,

referente ao orgamento, projeto e fiscalizagao.

Ademais, 6 cedigo que as despesas pdblicas devem ser geradas de acordo
com a possibilidade de suas receitas, conforme preconiza o art. 15, da Lei
Complementar n° 101/00. A Lei n.° 8.666/1993 exige que, para deflagrar licitag6es

pdblicas com vistas a aquisigao de bens e a contratagao de servigos e obras, o
administrador promova, nos autos do processo licitat6rio, a indicagao dos recursos

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
MA 201, Rua Panaquatira, Vila Nazar6, CEP 65.130-000, Papo do Lumiar, Maranhao, Brasil
CNPJ n° 06.003.636/0001-73 Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
E-mail: cgmpacodolumiar@gmail.com

ESTAD0 D0 MARANHAO
MUNIcipIO DE PAC0 DO LUMIAR
CONTROLADORIA GERAL

orgamentarios necessarios ao pagamento das obrigag6es decorrentes a serem
executadas no exercicio em curso.
Estabelece, ainda, como condigao para contratar a previsao orgamentaria,
especificamente no ja supramencionado art. 7°, § 20:

"Art. 7° As licita?6es para a execu?ao de obras e para a

presta?5o de servi?os obedecerao ao disposto neste ariigo e,
em particular, a seguinte seqtiencia:
/...J

§ 2° As obras e os servigos somente podefao ser licitados
quando: [...]

Ill - houver previsao de recursos ongamentarios que assegurem o
pagamento das obrigag6es decorrentes de obras ou servi?os a
serem executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo
com o respectivo cronograma;"
A Constituigao Federal (Artigo 167, lnciso 11), as Leis Federal (Artigo 55, da

Lei 8.666/93) de Licitag6es e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) convergem

para a proibigao de qualquer despesa pdblica ou assungao de obrigag6es diretas sem

autorizagao orgamentaria com fornecedores, para pagamento por bens e servigos
Nesse naipe, destaca-se o trecho do julgado do Tribunal de Contas da
Uniao, especificamente no Acordao 1540/2014 -Plenario, senao vejamos:

"I...I Ressalto que a condigao para a celebragao de convenios a

existencia de dota?ao ongamentaria especifica para a execu?ao
de seu plano de trabalho (art. 38, § 10, da Poriaria
lnterministerial CGU/MF/MP n° 507/2011 ) e que obras e servi?os

somente poderao ser licitados quando houver previsao de
recursos ongamentar.Ios que assegurem o pagamento das
obriga?6es decorrentes de obras ou servi?os a serem
executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma (art. 7°, § 2°, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93)
•

[...]''

Nesse interim, consta dos autos administrativos, as fls.117 e 120, Dotagao,

Disponibilidade orgamentaria e Declaragao de Adequagao Orgamentaria e Financeira
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(por parte do Ordenador Responsavel), nos termos da Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observa-se assim terem sido cumpridas na exata obrigagao legal, o que
concerne haver projeto basico aprovado pela autoridade competente (disponibilizada

para exame dos interessados). Existe orgamento detalhado em planilhas que

expressam a composigao de todos os seus custos e previsao de recursos
orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigag6es decorrentes da prestagao
de servigos (v. fls. 60/72 e 120).

EE

Neste sentido, verifica-se, pela analise dos documentos acostados aos
autos, que houve o cumprimento das normas supratranscritas, o que confere
regularidade ao certame submetido a analise.

Por conseguinte, quanto ao aspecto da exigencia legal de ampla
publicidade, a analise dos autos revela que a publicidade dos atos foi observada,
atraves do aviso de licitagao, publicado no Diario Oficial do Municipio, Diario Oficial

da Uniao e em Jornal de Grande Circulagao, se compreendendo que o prazo
preconizado em lei, conforme o paragrafo 2° do artigo 21 da Lei Federal n° 8.666/937,
foi obedecido.

2.8) Do Credenciamento e da Habilita§ao dos licitantos e d

julgamento das proposta
Fora observado dos autos que apenas uma empresa licitante se credenciou
nos autos da Tomada de Prego n° 009/2019 (fls. 338/355). Onde observou-se que,
em que pese na primeira a empresa fora inabilitada em urn primeiro momento,
conforme se infere na Ata da Sessao Pdblica de Licitagao realizada no dia 12.12.2019

(fls. 496/498), foi aberto prazo de 08 (oito) dias para que a empresa regularizasse a
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pendencia apontada nesta oportunidade, o que foi realizado tempestivamente, desta
feita, a empresa fora habilitada pelo Presidente da CPL.

Nota-se que o comparecimento de somente urn licitante na Tomada de
Prego

n°

009/2019

09.031.512/0001-90,

a
e

saber,

F.

plenamente

J.

Machado

admissivel

Construg6es

Ltda,

considerando que o

CNPJ

n°

legislador

ordinario nao consignou nas normas gerais de licitagao, como requisito de validade

do certame licitat6rio, a necessidade da presenga de urn ndmero minimo de

competidores, com excegao feita ao art. 22, § 3°, da Lei de Licitag6es, que estabelece,
na licitagao processada pela modalidade convite, que o ato convocat6rio (carta-

HE

convite) deve ser encaminhado para tres particulares, nao obstante o entendimento
do egr6gio Tribunal de Contas da Uniao em exigir, alem desse expediente, a presenga

de tres propostas aptas, sem prejuizo da possibilidade de prosseguimento desse
processo seletivo com apenas urn licitante, caso se comprove limitag6es no mercado

ou manifesto desinteresse dos convidados, conforme determina o § 7° do artigo
mencionado.

Para mais, ressalta-se que da apreciagao dos documentos apresentados
pela licitante, relativos a habilitagao juridica, fiscal, qualificagao econ6mico-financeira

e tecnica e declarag6es firmadas, ap6s exame de sua compatibilidade com as
exigencias do instrumento convocat6rio, concluiu-se que a licitagao foi processada e

julgada com observancia dos procedimentos estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/93
e na Lei Federal n° 10.520/2002.

No que tange a analise da Ata de continuagao da sessao pdblica do
certame (fls. 660/661), que considerou a licitante F. J. Machado Construe6es Ltda, CNPJ

n° 09.031.512/0001-90, vencedora do pregao presencial pelo tipo menor prego,

constatou-se que sua integralidade se dera com t6cnica e documentagao compativel,
conforme o disposto no Edital.
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Ressalte-se que e necessario que a empresa vencedora comprove que sua
regularidade juridica, fiscal e trabalhista, permanece valida quando da assinatura do

contrato, em obediencia ao que prescreve a Lei Federal n° 8.666/93.

2.10) Da Adjudica§ao
Observa-se dos autos a presenga do termo de adjudicagao (fls. 665).
Conv6m destacar que a adjudicagao 6 o ato pelo qual o objeto do contrato e atribufdo
ao vencedor da licitagao.

f?

Convem aduzir que mencionado procedimento licitat6rio deve ainda ser

encaminhado a autoridade competente, a quem cabera deliberar acerca da
conveniencia da licitagao, com a formalizagao do ato Homologat6rio.

Nessa senda, e pertinente trazer a baila, os ensinamentos de AMORIM
(2017, p.122)8:

(...) ``A homologagao 6 o ato de controle pelo qual a autoridade
competente, a quem incumbir a delibera?ao final sobre o
julgamento, concorda e confirma os atos realizados pela
comissao de licitagao ou pelo pregoeiro.

(...)" A concordancia refere-se a dois aspectos: a legalidade dos
atos praticados pela comissao de licitagao e a conveniencia de
ser mantida a licita?ao(...)"

Jdt

Por fim, cumpre destacar que o presente parecer versa exclusivamente
sobre o aspecto legal do processo, sem adentrar a conveniencia da licitagao e seus
Objetos.

2.11) Da Homologacao

8 AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. Licita¢6es e contratos administrativos: teoria e jurisprudencia. Brasilia:

Senado Federal, Coordena¢ao de Edic6es T6cnicas, 2017.
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Importante aduzir que mencionado procedimento licitat6rio deve

ainda ser encaminhado a autoridade competente, a quem cabefa deliberar
acerca da conveniencia da licitagao, com a formalizagao do ato Homologat6rio.
Nessa senda, e pertinente trazer a baila, os ensinamentos de AMORIM
(2017, p.122)9:

(...) ``A homologagao 6 o ato de controle pelo qual a autoridade
competente, a quem incumbir a deliberagao final sobre o

julgamento, concorda e confirma os atos realizados pela
com.Issao de licita?ao ou pelo pregoeiro.
(...)" A concordancia refere-se a dois aspectos: a legalidade dos
atos praticados pela comissao de licita?ao e a conveniencia de
ser mantida a licita?ao(...)"

Por fim, cumpre destacar que o presente parecer versa exclusivamente
sobre o aspecto legal do processo, sem adentrar a conveniencia da licitagao e seus
Objetos.

3) Conclusao
Diante do exposto, nos limites da regularidade e o juizo de oportunidade e

conveniencia da pratica dos atos administrativos, esta Controladoria Geral do
Municipio constatou que o processo licitat6rio da Tomada de Prego n° 009/2019 se

encontra revestido das formalidades legais, entretanto, salienta-se que seiam

atendidas as seguintes recomendac6es:
a) Que antes da assinatura do contrato seja confirmada a comprovagao de
regularidade (fiscal e trabalhista) e sej'a verificado a dotagao e
disponibilidade orgamentaria e seja realizado o pr6vio empenho;

9 AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. Licita¢6es e contratos administrativos: teoria e jurisprudencia. Brasl'lia:

Senado Federal, Coordenaeao de Edi¢6es T6cnicas, 2017.
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Por derradeiro, recomenda que sejam os autos publicados no sistema de
Acompanhamento Eletr6nico de Contratag6es Ptlblicas do Tribunal de Contas do

Estado -SACOPITCE/MA, com fito na transparencia e controle dos gastos pdblicos.
Por Tim, vale ressaltar que analise incorrida desta CGM, baliza-se aos

aspectos relativos a devida instrugao processual em consonancia a Lei n° 8.666/93 e

demais normas pertinentes a materia.

E o nosso parecer nao vinculativo, que submetemos a apreciagao de
autoridade superior.

Parecer emitido em 21 (vinte e uma) laudas.

„

Subcontrolador

Pagodo Lumiar/MA,13dejaneirode2020.

ipio de Pago do Lumiar/MA em exercicio

21
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ESTADO D0 MARANHA0
MUNIcfpIO DE PA€O DO LUMIAR
PORTARIA N° 833/2019, I)E 02 DE AGOST0 DE 2019
Desigria

os

integrantes

da

Comissdo

Permanente de Licita€do - CPI. para a{uar
em Licita€6es Ptiblicas no dmbito do Poder

Executivo do Munic{pio de Pa€o do Lurhiar
(MA), e dd ou{ras providancias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PA€O DO LUMIAR, Estado do Maranhao, no usa de
suas atribuig6es legais, em conformidade com artigo 80, inciso v, da Lei Organica do

n

municfpio de pago do Lumiar/MA e nos termos do artigo 6°, inciso XVI, da Lei n° 8.666, de
21 dejunho de 1993 e altera?6es posteriores,

RESOLVE:

Art. 1°. A Comissao Permanente de Licita€ao -CPI. da Prefeitura Municipal de Paeo do
Lumiar (MA), 6rgao de deliberagao coletiva de carfter permanente, tern a fungao de receber,
examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitat6rios relativos as licitap6es e

cadastramento de licitantes, competindo-1he ainda, deliberar sobre a modalidade de licitagao

a ser realizada, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores e praticar demais
atos dispostos na Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e alterag6es po§teriores.

r\

Art. 2°.

Designar os servidores abaixo relacionados para constituirem a Comissao

Permanente de Licitagao -CPL com as fung6es que seguem:

I.

Sr. ANTONIO MACIEL PIRES B0RGES, servidor comissionado, inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoas Hsicas - CPF sob o n° 001.346.013-78 e RG n°
185562820019 SSP/MA, exercera a fungao de PRESIDENTE DA CPL;

11. Sra. RAIZA LIMA MOREIRA, servidora efetiva, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Fisicas - CPF n° 044.088.243u56 e RG n° 032789092007 SSP/MA, exercera a

funfao de MEMBRO DA CPL; e

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
Prapa da Matriz` s/n°. Centro` Cep 65.130-000` Pa¢o do Liimiar, Maranhao, Brasi]
CNPJ n° 06.003.636/000l -73 Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
E-mail : gabinele@pacodolumiar,rna.gov.br

-.

. --tl

ESTADO DO MARANHAO
MUNIcfpIO DE PACO DO LUMIAR

Ill. Sr. TASSI0 VINICIUS SILVA MARINHO, servidor efetivo, inscrito no Cadastro
Naciona] de Pessoas Fisicas -CPF n° 036.634.383-17 e RG n° 031120320069 SSP/MA,

exercerf a funcao dc MEMBRO DA CPL

Art. 40.

Os servidores especificados nesta portaria desempenharao suas atribuig6es

concomitantemente com as de seus respectivos cargos no periodo de 01 (urn) ano, conforme
estabelecido no art. 51, § 4° da Lei n° 8.666/93 e alterag6cs posteriores.

Art. 50. A Comissao Permanente de Licitafao conduziri os procedimentos atuando nas
modalidades de Concorrencia, Tomada de Prcgos, Convite, Credenciamento, Chamamento
Ptiblico, Inexigibilidade e Dispensa, entre outras instruidas pela Lei Federal n° 8.666/93 e

u

suas atualizag5es,

Art. 60. A Comissao Permanente de Licitagao, no estrito cumprimento da legislagao vigente,

podera propor a aplica?ao de sang6es administrativas a licitantes por infra?5es cometidas no
curso da licita?ao, bern como os demais atos pertinentes as licita96es.

Art.

70.

A

Comissao

Pemianente

de

Licita€ao

recebera,

examinara e julgara

o

credenciamento dos licitantes Has sess6es, as habilita?6es e as propostas objetivamente,
segundo os tipos de licita9ao, os fatores e criterios pr6via e exclusivamente, estabelecidos no
ato convocat6rio, de modo a possibilitar sua aferigao pelos licitantes e drgaos de controle

intemo e externo.

Paragrafo tinico: Fica resguardada a Comissao Permanente de Licita?ao interromper e/ ou
suspender sess6es ptiblicas dos certames, quando necessario, com finalidade de promover
andlises em geral e/ou quaisquer averiguag6es ou diligencias decorrentes de

fatos

supervenientes, dcvendo nestes casos designar na pr6pria sessao nova data para a
continuapao dos trabalhos, ou nao sendo possivel, publicar os atos convocat6rios para
continuagao do certame mos mesmos meios oficiais de publicagao, resguardados os praz
legais concedidos.
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ESTADO DO MARANHAO
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Art. 80. Cabera a Comissao Permanente de Licitapao, em especial:

I.

Receber o cademo processual devidanente autuado, protocolado e numerado,
conforme preceitua artigo 38 da Lei 8.666/93 e alterap6es posteriores;

11.

Instruir a processo licitat6rio,

ap6s a aprovagao da Secretaria Municipal de

Planejamento e Articulaqao Govemamental, anexando os documentos pertinentes;
Ill.

Encaminhar os autos para a Controladoria Geral do Munic{pio para que seja realizada
analise acerca da legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a realizagao da
licitacao pbblica;

IV.

Elaborar as minutas do edital e seus anexos, excetuando aqueles das licitap6es na

modalidade pregao, submetendo os mesmos a Procuradoria Geral do Municipio para
analise da legalidade e aprova?ao;

V.

Expedir edital e seus anexos ap6s a devida aprovagao da Procuradoria Geral do
Municipio;

VI.

Prestar informac6es aos interessados;

VII. Realizar o credenciamento dos interessados;

VIII. Decidir sobre pedidos de inscrig5o no registro cadastral, bern como sua alterapao ou

cancelamento;

fi

IX.

Receber, examinar e decidir as impugna?6es e consultas ao edital;

X.

Realizar todos os atos previstos na legisla?ao vigente, em especial na Lei 8.666/93 e

alterae6es posteriores, tais como habilita?ao das empresas e julgamento de propostas
de pregos± a abertura dos envelopes, a rubrica e a analise dos documentos;

XI.

Efetuar o recebimento, o exame e a decisao sobre recursos, encaminhando a

autoridade superior quando mantiver sua decisao;
XII. Indicar o(s) vencedor(es) do certame;
XIIr. Adjudicar o objeto ao vencedor, somente se nao houver interposigao de recurso;
XIV. Elaborar a ata da sessao ptiblica;

XV. Encaminhar

o

processo

devidamente

instrui'do

a

autoridade

superior

homologa?ao.

Art. 9°. Sac atribuig6es do Presidente da Comissao Permanente de Licitagao:
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I

-

Assinar

os

instrumentos

convocat6rios

de

concorr€ncias,

tomadas

de

pl.egos,

credenciamentos, chamamentos pl'lblicos e convites, assim como os avisos a serem

publicados;
11 -Assinar as resolug6es decorrentes das decis6es do Colegiado;

Ill - Assinar as portarias decorrentes da pratica de atos administrativos inerentes ao

funcionanento da Comissao;
IV -Assinar as convocag5es para as reuni5es;
V - Presidir as reuni6es do Colegiado nas modalidades concorr6ncia, tomada de pregos,
convite, credenciamento, chamamen{o ptiblico, inexigibilidade e dispensa;

EE

VI - Orientar, coordenar e controlar as atividades fins e administrativas do Colegiado;

VII -Promover a celebragao atas de registro de pregos;
VIII - Executar outras atividades inerentes a sua drea de compet€ncia.

Art. 10. A Comissao Permanente de Licita€ao podera convocar, sempre que necessario,
servidores administrativos e tecnicos do munic{pio para auxilici-la nos processos ]icitat6rios.

Art.11. i facultada a Comissao, em qualquer fase da licita?ao, a promoGao de diligencias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrusao do processo licitat6rio.

Art. 12. As decis6es serao tomadas e as sess6es pdblicas realizadas por no mfnimo, 03 (tr6s)

membros da Comissao Permanente de Licitagao.

Art. 13. Os membros da Comissao de Licita?ao responderao solidariamente por todos os
atos praticados pela Comissao, salvo se posigao individual divergente estiver devidamente

fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tomada a decisao.

Art. 14. A Comissao deveha instruir, processar e julgar as licita?6es em quaisquer de suas

modalidades, cumprindo os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade, da eficacia, da imparcialidade e da probidade administrativa, ben como todas
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ESTAD0 D0 MARANIIA0
MUNlcirlo DE pA€O DO LUMIAR
as normas prescritas na Lei n° 8.666/93 e as respectivas alterag6es posteriores que lhe foram
dadas em atendimento ao interesse ptiblico.

Art. 15. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposic6es
em contrario.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DA PREFEITA DE

PAC0 D0 LUMIAR, ESTADO DO MARANHAO, AOS D0IS DIAS DO MES DE

ft

AGOSTO DO AN0 DE 2019.

`

..

.

I

..,.,..

Prefeita Municipal em Exercicio
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LEI N° 817, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
DISPOE SOBRE A ALTERACAO DO ART. 51 §2° DA LEI_
ORGANICA MUNICIPAL DE PAQO DO LUMIAR/MA, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

deliberagao coletiva de carater permanente, tern a fungao de
receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos
licitat6rios relativos as licita96es e cadastramento de licitantes,
competindo-lhe ainda, deliberar sobre a modalidade de licitacao a
ser realizada, adjudicar os objetos licitados aos respectivos
vencedores e praticar demais atos dispostos na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterae6es posteriores.

Art. 2°. Designar os servidores abaixo relacionados para
constituirem a Comissao Permanente de Licitacao -CPL com as
Maranhao, no uso das atribuig6es que lhe sao conferidas pela Lei
Organica municipal, FAZ SABER, que a Camara de Vereadores fung6es que seguem:
Sr. ANTONI0 MACIEL PIRES B0RGES, servidor
de Pago do Lumiar, Estado do Maranhao, aprovou, e ela I.
comissionado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas promulgou e sancionou a seguinte Lei:
CPF sob o n° 001.346.013-78 e RG n° 185562820019 SSP/MA,
exercera a fungao de PRESIDENTE DA CPL;
Art.1° -a paragrafo 2° do artigo 51 da Lei Organica Municipal
11. Sra. RAIZA LIMA MOREIRA, servidora efetiva, inscrita no
sara a vigorar com a seguinte redaeao:
Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n° 044.088.243-56 e
RG n° 032789092007 SSP/MA, exercera a fungao de MEMBRO
Art. 51 -(...)
DA CPL; e
Paragrafo Segundo -Sera 19 (dezenove) o ndmero de vereadores

A PREFEITA IVIUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR, Estado do

que comp6em a Camara Municipal de PaQo do Lumiar - MA,
observados, em todo caso, os limites estabelecidos na
Constituigao Federal.

Ill. Sr. TASSIO VINICIUS SILVA MARINHO, servidor efetivo,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n°
036.634.383-17 e RG n° 031120320069 SSP/MA, exercera a
funeao de MEMBRO DA CPL.

Art. 2° -Ap6s aprovada a presente emenda, a mesma sera
encaminhada para a Justiga Eleitoral de Paeo do Lumiar - MA

para as devidas providencias.
Art. 3° -Esta emenda entra em vigor na data da sua publicagao.

Art. 4°. Os servidores especificados nesta portaria
desempenharao suas atribuic6es concomitantemente com as de
seus respectivos cargos no periodo de 01 (urn) ano, conforme
estabelecido no art. 51, § 4° da Lei n° 8.666/93 e alterag6es
posteriores.

Art. 4° -Revogam-se as disposi96es em contrario.
Art. 5°.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR,

ESTAD0 D0 MARANHAO, AOS SEIS DIAS D0 MES DE
NOVEMBR0 DE 2019.

A Comissao Permanente de Licita9ao conduzira os

procedimentos atuando nas modalidades de Concorrencia,
Tomada de Precos, Convite, Credenciamento, Chamamento
Ptlblico, Inexigibilidade e Dispensa, entre outras instruidas pela Lei

Federal n° 8.666/93 e suas atualizae6es.

MARIA PAULA AIEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em exerci'cio

PORTARIAS

Art. 6°E A Comissao Permanente de Licitagao, no estrito
cumprimento da legislagao vigente, podera propor a aplicagao de
sane6es administrativas a licitantes por infrag6es cometidas no
curso da licitaeao, bern como os demais atos pertinentes as
licitag6es.

PORTARIA N° 833, DE 02 DE AGOSTO DE 2019
Designa os integrantes da Comiss5o Permanente de L.Icita?ao CPL para atuar em Licitac6es Pi]blicas no ambito do Poder
Executivo do Munici'pio de Pago do Lumiar (MA), e d6 outras
providenc.ias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, Estado do
Maranhao, no uso de suas atribuig6es legais, em conformidade
com artigo 80, inciso v, da Lei Organica do munjcipio de Paeo do
Lumiar/MA e nos termos do artigo 6°, inciso Xvl, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterag6es posteriores,
RESOLVE:

Art. 7°. A Comissao Permanente de Licitagao recebera, examinara
e julgara o credenciamento dos licitantes nas sess6es, as
habilita?6es e as propostas objetivamente, segundo os tipos d€
licitacao, os fatores e crit6rios previa e exclusivamente
estabelecidos no ato convocat6rio, de modo a possibilitar su€
aferigao pelos licitantes e 6rgaos de controle interno e externo.

Paragrafo dnico: Fica resguardada a Comissao Permanente d
Licita9ao interromper e/ ou suspender sess6es pdblicas do
certames, quando necessario, com finalidade de promov€
analises em geral e/ou quaisquer averiguac6es ou diligenci€

decorrentes de fatos supervenientes, devendo nestes cas(
designar na pr6pria sessao nova data para a continuacao d(

Art.1°, A Comissao Permanente de Licitagao -CPL da

trabalhos, ou nao sendo possivel, publicar os atos convocat6ri(

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar (MA), 6rgao de

para continuagao do certame nos mesmos meios oficiais t

Este documento pode ser verificado no endereeo eletr6nico
http://www.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-131120191329

Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 t
24/08/2001, que instituj a lnfraestrutura de Chaves Pdbljc
Brasileira - lcp-Bra

Art. 8°. Cabera a Comissao Permanente de Licitaeao, em
especial:

I.

promogao de diligencias destinadas a esclarecer
complementar a instrugao do processo licitat6rio.

ou a

Receber o caderno processual devidamente autuado,
protocolado e numerado, conforme preceitua artigo 38 da
Lei 8.666/93 e alterag6es posteriores;
II.Instruir o processo licitat6rio, ap6s a aprovacao da
Secretaria Municipal de Planejamento e Articulagao
Governamental, anexando os documentos pertinentes;
Ill.
Encaminhar os autos para a controladoria Geral do
Municipio para que seja realizada analise acerca da
legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a

Art.12. As decis6es serao tomadas e as sess6es publicas
realizadas por no minimo, 03 (tres) membros da Comissao
Permanente de Licitagao.

realiza9ao da licitagao ptlblica;

Art.13. Os membros da Comissao de Licitagao responderao
solidariamente por todos os atos praticados pela Comissao, salvo
se posigao individual divergente estiver devidamente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver
sido tomada a decisao.

lv.
Elaboraras minutas do edital e seus anexos,
excetuando aqueles das licitag6es na modalidade pregao,
submetendo os mesmos a Procuradoria Geral do Munici'pio

Art. 14. A Comissao devera instruir, processar e julgar as
licitac6es em quaisquer de suas modalidades, cumprindo os

para analise da legalidade e aprovaeao;
V.
Expedir edital e seus anexos ap6s a devida
aprovacao da Procuradoria Geral do Municl'pio;
VI.
Prestar informae6es aos interessados;
VIl.
Realizar o credenciamento dos interessados;
VIIl. Decidir sobre pedidos de inscrigao no registro cadastral,
bern como sua alteragao ou cancelamento;
IX.
Receber, examinar e decidir as impugnag6es e
consultas ao edital;
X.
Realizar todos os atos previstos na legislagao
vigente, em especial na Lei 8.666/93 e alterae6es

posteriores, tais como habilitagao das empresas e
julgamento de propostas de precos, a abertura dos
envelopes, a rubrica e a analise dos documentos;
XI.
Efetuar o recebimento, o exame e a decisao sobre
recursos, encaminhando a autoridade superior quando

principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficacia, da imparcialidade e da probidade
administrativa, bern como todas as normas prescritas na Lei n°

8.666/93 e as respectivas alterag6es posteriores que lhe foram
dadas em atendimento ao interesse ptlblico.

Art.1"staportariaentraemvigornadatadesuapublicae#
revogadas as disposig6es em contrario.

Publique-se, registre-se e cumpre-se.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO D0
MARANHAO, AOS DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO D0 ANO
DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

mantiver sua decisao;
XIl.
Indicar o(s) vencedor(es) do certame;
Xlll. Adjudicar o objeto ao vencedor, somente se nao houver
interposi9ao de recurso;
XIV. Elaborar a ata da sessao ptlblica;
XV. Encaminhar o processo devidamente instruido a
autoridade superior para a homologagao.

PORTARIAS
PORTARIA N° 834, DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Art. 9°. Sao atribuig6es do Presidente da Comissao Permanente
de Licitagao:

Designa Pregoeira e Equipe de Apoio para atuar em licitag

I -Assinar os instrumentos convocat6rios de concorrencias,
tomadas de pregos, credenciamentos, chamamentos pdblicos e
convites, assim como os avisos a serem publicados;
11
- Assinar as resolug6es decorrentes das decis6es do

pdblicas na modalidade preg5o (presencial e/ou eletr6nico)
ambito do Poder Executivo do munici'pio de Pa9o do Lumiar (MA)
e d6 outras providencias.

Colegiado;

A PREFEITA MUNICIPAL
Maranhao, no uso de suas
com artigo 80, inciso V, da
Lumiar/MA e nos termos do
de 17 de julho de 2002,

Ill
- Assinar as portarjas decorrentes da pratica de atos
administrativos inerentes ao funcionamento da Comissao;
lv -Assinar as convocag6es para as reuni6es;
V
- Presidir as reuni6es do Colegiado nas modalidades
concorrencia, tomada de preeos, convite, credenciamento,
chamamento pdblico, inexigibilidade e dispensa;
Vl
- Orientar, coordenar e controlar as atividades fins e
administrativas do Colegiado;
/11 -Promover a celebragao atas de registro de preeos;
/111 - Executar outras atividades inerentes a sua area de
;ompetencia,

irt.10. A Comissao Permanente de Licitagao podera convocar,
empre que necessario, servidores administrativos e t6cnicos do
`unicipio para auxilia-la nos processos licitat6rios.

:ste documento pode ser verificado no endereeo eletr6nico
ttp://www.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM-131120191329

DE PACO DO LUMIAR, Estado do
atribuig6es legais, em conformidade
Lei Organica do municipio de Pago do
artigo 3°, inciso lv, da Lei n° 10.520,

RESOLVE:

Art.1°. Designar a pregoeira e equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar (MA), com a fungao de realizar os
processos licitat6rios relativos as licitao6es pdblicas na
modalidade pregao (presencial e/ou eletr6nico) e praticar demais
atos sob a egide da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente, no que

couber, as disposie6es da Lei n° 8.666/93 e suas alterae6es

posteriores, bern como demais legislae6es vigentes, com as
fung6es que seguem:
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira - ICP-Brasil.

I.

Sra.

GABRIELLA REIS AMIN CASTRO, servidora

comissionada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas CPF n° 630.410.733-15 e RG n° 88767098-9 SSP/MA exercera a
fungao de PREGOEIRA;
11. Sra. ROSANE BENEDITA SA SANTOS, servidora efetiva,

portadora da inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Fi'sicas CPF n° 290.509.523-72 e RG n° 034892220064 SSP/MA exercera
a fungao de MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO;
Ill. Sra. RAIZA LIMA MOREIRA, servidora efetiva, inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n° 044.088.243-56 e
RG n° 032789092007 SSP/MA, exercera a fungao de MEMBRO

com finalidade de promover analises em geral e/ou quaisquer
averiguag6es ou diligencias decorrentes de fatos supervenientes,

devendo nestes casos designar na pr6pria sessao nova data pata
a continua9ao dos trabalhos, ou nao sendo possi'vel, publicar os
atos convocat6rios para continuagao do certame nos mesmos
meios oficiais de publicagao, resguardados os prazos legais
concedidos.

Art. 6°. Os servidores especificados nesta portaria
desempenharao suas atribuie6es concomitantemente com as de
seus respectivos cargos no periodo de 01 (urn) ano, conforme
estabelecido no art. 51, § 4° da Lei n° 8.666/93 e alterag6es

DA EQUIPE DE APOIO; e
lv. Sr. TASslo VINICIUS SILVA MARINHO, servidor efetivo,

posteriores.

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas -CPF n°
036.634.384-17 e RG n° 0311220320069 SSP/MA exercera a
funeao de MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO.

Art. 7°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao,
retroagindo seus efeitos a data de sua assinatura.

Publique-se, registre-se e cumpre-se. GABINETE DA
Art. 2°. Cabe a pregoeira a condugao do pregao e a equipe de
apoio auxilia-Ia em todas as fases do processo [icitat6rio.
3°. A pregoeira cabers, em especial:

PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO MARANHAO,
AOS DOIS DIAS DO MES DE AGOST0 DO ANO DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal em Exercicio

I. Coordenagao do processo licitat6rio;
11.
Encaminhar os autos para a controladoria Geral do
Municipio para que seja realizada analise acerca da
legalidade e exame de todos os atos instrut6rios para a
realizagao da licitagao pdblica na modalidade Pregao,

presencial ou eletr6nico, conforme o caso;
Ill. Elaborar as minutas do edital e seus anexos,
submetendo os mesmos a Procuradoria Geral do Municl'pio
para analise da legalidade e aprovagao;
lv. Expedir edital de licitacao e seus anexos ap6s a devida
aprovagao da Procuradoria Geral do Municipio;
V.
Realizar o credenciamento dos interessados;
Vl.
Recebimento, exame e decisao das impugna86es e
consultas a licitaeao, com apoio do setor requisitante do
Objeto.

Vll. Recebimento dos envelopes das propostas de pregos e
da documentagao de habilitacao;
Vlll. A abertura dos envelopes das propostas de precos, o
seu exame e a classificagao dos proponentes;
lx.
A condueao dos procedimentos relativos aos lances e a
escolha da proposta ou do lance de menor prego;
X. 0 recebimento, o exame e a decisao sobre recursos,
encaminhando a autoridade superior quando mantiver sua
decisao;
Xl.
Indicar o(s) vencedor(es) do certame;
XII.
A adjudica9ao do objeto ao vencedor, somente se nao
houver interposigao de recurso;
Xlll. A elaboragao da ata da sessao ptlblica;
XIV.
Encaminhar o processo devidamente
instruido a autoridade superior e propor a homologaoao.

Art. 4°E Cabers a equipe de apoio, dentre outras atribui96es,
auxiliar a pregoeira em todas as fases do processo licitat6rio.

Art. 5°. Em todas as sess6es pdblicas dos preg6es deverao estar
presentes no minimo 2 (dois) servidores efetivos, sob pena de
nulidade dos atos praticados.

Paragrafo Llnico. Fica resguardada a Pregoeira interromper e/ou
suspender as sess6es pllblicas dos preg6es, quando necessario,
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