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REGULARIDADE_.
CONTRATAÇÃO.
ASSUNT©:
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS MËDICO-HOSPITALARES.

Senhor Controlador,

Com cordiais cumprimentas, estamos enviando Processo nº ~1~~/2020,
referente ad C©ntrato Administrativo nº Q01/202©/DISPENSA/45/2©20 —Aquisição
de Materiais Médico-Hospitalares para uso em Urgência e Emergência n4 combate
ao C©VID 19, para análise e parecer final da contratação.
Sem mais para o moment©. Colocam-nos à disposiçã© para quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,
ãya Silva Santana
Secretária Municipal de Saúde
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MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
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RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE TÉCNICA PROCESSUAL
PROCESSO N° 2.14212020
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
:ASSUNTO: AQUISLÇÃ~ DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA USO EM
URGËNCIA E EMERGÊNCIA, A FIM DE UTILIZAR NO COMBATE AO COVID-19.
VALOR DA CONTRATAÇÂO: R$ 108.640,00 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta
reais).
PRELIMINARMENTE
Da abrangência da função da Controladoria Geral do Município
No exercício de suas funções, a Administração Pública se sujeita a controle por
parte dos Poderes Legislativo eJudiciário —controle externo, além de exercer, ela mesma, o
controle sobre os próprios atos —controle interno. De uma forma ou de outra, a f.inalidade
do controle consiste em assegurar que a Administração atue conforme os princípios da
legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da efciência e os demais que
lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.
Como ë cediço, cabe à Controladoria Geral do Município fiscalizar a atuação da
Administração Municipal relativamente à transparência e aos resultados alcançados. Tal
competência se encontra expressamente estabelecida na Lei Municipal n° 481, de 20 de
março de 2013, que assim estabelece:
Art. 14 • ~t Controladoria Geral do ~Lfunicipio compete: (...,)
II - a formulação de recos:endaçães e sugestves, em colaboração com os
demais órgãos da ~idministraçãv Mui:icipal, para o aprimoramento da
efrciëncia dos processos administrativos e do atendimento av público;
III - a promoção do controle da legalidade, legitimidade, economicidade e
raaoabilidade, ent relação aos processos orçamentc~rios, financeiros,
patrimoniais e operacionais dos árgdos da Prefeitura, bem como à aplicação
de recursos e subvençòes e à rentíncia as receitas;

Ainda nesse sentida, vemos o posicionamento de Domingos Poubel de Castro
(201 1)', que preceitua que o controle interno é def sido como "o conjunto de métodos ~
procedimentos adotados pela entidade, para salvaguardar os atos praticados pelo gestor e
o patrimônio sob sua responsabilidade, conferindo fidedignidade aos dados contábeis e

1 CASTRO, D. P. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público: integração das áreas do
ciclo de gestão: contabilidade, orçamento e auditoria e organização dos controles internos, com suporte à
governança corporativa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
MA 201, Rua Panaquatira, Vila Nazaré, CEP 65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil
CNPJ n° 06.003.63610041-73 home page: www.pacodolumiar.ma.gov.br
E-mail: cgmpacodolumiar@ma.gov.br
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.s~e~~urançcr Éas inf©rmaç©es dele decorrentes". ©mesm© ainda destaca que- "o objetiv© rlo
curar©le interno é funcion4r, simulta~eumente, ct~mo um mecanismo de auxílio paru ~
administrad©r públeo e cimo instrumento de proteção e defesa da cidadán".
Coadunando tal entendimento, Di Pietro {201. 1)`, define ocontrole- administrativo
como n poder rle,jr,5calizaçãn e~orreção gare a Admïreistração Pública (em sentid© amplo)
exerce s©hre ~~ua própria atucição, soh a atuação, sah ns aspectos cle legalidade e mérito,
par iniciativa própria au mediante pr©vocação.
Em suma, uma. das >•ïnalidades do controle interno é assegurar que os órgãos atuam e>:n
c©nsonâneia c©m os princípios estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio bem como
©rgão auxiliar o controle externo em sua fiscalizaçáo a fim de atingir o interesse publico.
Trata-se de contrataç~o de empresa para. fornecimento de materisüs
médico-hospitalares para uso em urgênci$ e emergência., a fim de utilizar no combate.
ao covid-1.9, a qual foi custeada c©m fonte de recursos- do governo federal, devendo,
portanto, ser fundamentada peià, Leï Federal n° 13.979/2020 aplicando subsidiariamente a
Lei Federal n° 8.666/93.
Constam, ate a presente data, 1f36 acento e oitenta e seis) folhas, no volume
criado pela entidade solicitante, passando assim a análise dos documentos constantes do
processo.
CA~STA.M NO PROCESSA n° 2,142/2(}20 OS SEGU1NTl S C~~Ct~Iu1ENTOS:
1. Certidão de autuação do processa administrativo de 20/031202©;
?. Portaria n° 1069, de 06 de novembro de 201.7 e sua respectiva publicação;
3. Ofïco n° 322.12020 — GAB/SEMUS de 20/03/2020;
~. Portaria n° 588, de 07 de junho de 201.9 e sua respectiva publicação;
5. Termo de Refèréncia de 20/0312020;
6. Justit:~cativa cla aquisição/contrataçã©;
7. Portaria n° 5$3, de 03 de junho de 201.9 e sua respectiva publicação;
8. Despacho Administrativo, datada de 20/03/2020;
9. Portaria n° 808 de 02 de agosto de 201.9 e sua respectiva publicação;

Dí PIETR(J, Maria Sylvia Zattiella, direito Administrativo. l ?. ed. Sin Paulo. Atlas, 200.
Prefeitura Municipa# de Paço do Lumiar
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10. Cartão CNPJ da empresa J K COMERCIO :E R..EPRESENTAÇÕES LTDA;
1.1. Oficio n° 23.Q4.14.03.36/2020 oqual solicita cotação de preços da empresa J K
C!QMERCIO E REPRESENTAÇ©ES LTDA para o objeto em referência, datado de
23f03/2020;
1.2. PropostalOrçamento da empresa J K COMERCIO E R.EPRESENTAÇ~ES LTDA
com prazo de validade de 30 dias, datado de 23/03/2020, com valor total. de R$
108.640,00 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta reais};
13._ Alvará de Localização e Funcionamento da empresa J K COIVIERCIO E
REPRESENTAÇ(OES LIDA. válido até 31/12/2.020;
14. Atestad© Sanitário n° 001379/2019 da empresa
R:EPRESENTAÇ(~ES LTDA válido até 1.2/07/2020;

J

K

COMERCIO

E

15. Cartão CNPJ da empresa J K COMERCLO E REPRESENTÀÇC~ES LTDA;
l6. I`~ Alteração e Consolïdação do Contrato Social e Contrato Socia! da empresa J K
COMERCIO E REPRESENTAÇ(~ES LTDA;
1 ?. Consulta S:integrallCMS da empresa. J K COMERCIO E REPRESENTAÇ©ES
LTDA;.
1 S. Cartão CNPJ cla empresa MEDPLUS EIRELI;
19. Oficio n° 23..04.1.3.37. L 2I2020 o qua! solicita cotação de preços da empresa.
NiEDPLUS EIRELI .para o objeto em referência, datada de 23103/2020;
20. E-mail encaminhado em 23/03/2020 ãs 14h3$min a empresa MEDPLUS ETRELI o
qual s©lïcita proposta comercia! e documentos de regularidade fiscal;
21. Proposta de preços da empresa M_EDPLtJS EIRELI no valor total de R$ 129.915,00
(cento e vinte e nove milx novecentos e quinze reais}, com validade de 30 dias, datada de
23103/2420;
22. É-mail o qua! a empresa MEDPLUS EIR:ELI encaminha em 23/03f2020 às
I $h35min sua proposta de preços;
23. Cartão CNPJ da empresa ARCAN
CIRÚRGICOS LTDA;

DLST:RI:BUIDORA

D:E I!!IATER:TAIS

24. Ofi-cio n° 23.04.1.3..1.5.49/202© o qual solicita cotação de preços da empresa
ARCAN DISTRIBUIDORA DE MATERLAIS CIRÚRGICOS LTDA para o ot~jeto em
referência, datado de 23/03/2020;
Prefeitura 112unicï~pal de Faço do Lurnìar

Mt120 í, Rua Panayuatíra, vila. Nazaré, CE1' 6S,í 3ü-OüO, Payca dU Lumiar, Maranha©, í3rasl
-CNPJ n~ 06.ü03.á36/Oüü í -?3 í-í~me .page; ~vti~w.pacotí©íumiar.ma.gov.br
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25. ~-mail encaminhado em 23/03/2020 às l Oh 19mïn a empresa A.RCAN
DISTRIF3ULD(~RA DE LVIATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA o qual s©licita proposta
comercial e documentos de regularidade fiscal;
26. Proposta de .preços da empresa. ARCAM DISTR:IBULDORA DE MATERIALS
CIRÚRGICOS LTDA no valor total de R~ 1.1.6.573,24 acento e dezesseis mil,
quinhentos e setenta e trés reais e vinte e quatro centavosj, com validade de 30 dias,
datada. de 23/03/2.02.©:
27. E-mail o qual a empresa A.RCAI'~1 DISTRI;BUIDORA DE N[ATERIAIS
CLRURGIC©S LTDA encamïnha em 23/031202Ú às 19hO5tnin sua prt3posta de preços;
28. Mapa de Apuração do valor estimado apontando ©valor total de R$ l 18.378,51.
(cento e dezoito mil, trezentos esetenta edito- reais e cinquenta. e um centavos}, datado
de 24/03/2020;
29. IDespacho encaminhando a estïmatïva de preços a Secretaria Municipal de
Administração, datado de 24103/2020;
30. Portaria n° 790 de 02 de agosto de 20L9 e sua respectiva publicação;
31. Despacho a Contabilidade solicitando dotação orçamentária, datado de 24Í031202Ú;
32. Furtaria n° 004 de OZ de janeiro de 2020 e sua respectiva publicação;
33. Dotação Orçamentária, datado de 24/03/2020;
34. P©rtaria n° 1.023 de 23 de agosto de 201.9 e sua respectiva publicação;
35. Despacho a. Secretaria Municipal de Saúde solicitando a emissão da "Declaração de
Adequação Orçamentária e Fïnanceira" datado de 2510312020;
36. Declaração de Adequação Orçamentária e .Financeira, datado de 26/03/2020;
3'7. Justificativa de Dispensa de Licitação, datado de 27/U3/2Ú20;
38. Despacho ao Setor de Gestão de C©ntratos solicitando a elab©ração da minuta de
c©ntrato, datado de 27/0312©20;
39. Termo de Juntada datado de 2710312020;
40. M nota de Contrato;

Yrefeítura Municipai de Paço do LUmiAr
M:A 2(ïI, Rua I'anaquatìra, Vila Na:r..ar~, CEI't~5.13o-oUo, Pa~o do Lumìar, Maranh~o, 13rasïl
CNPJ n° 06.003.1i36/o00i-73 Elomc page: w~rrw.pacoctolumiar..n~a.g~v.br
E-mail: cgmpacodolumìar(a?ma.gov.br
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4l. Despacho a Procuradoria Geral do :Município solicitando emissão de .parecer
jurídico e aprovação da minuta, datado de 3~/03/2~20;
42. Parecer Jurídico, datado de 3110312020;
43. Termo cie Ratificação, datado de 06/04/2020;
44. Certidão Negativa de Divida Ativa do Estado da empresa J K C©MERC.IO E
REPRESENTAÇ(OES LTDA, válïda até 04/08/2020;
45. Certidão Negativa Municipa_I da empresa J K CGMERCI©E REPRESENTAÇOES
LTDA, válida atë 04!08/2Q20;
46. Certidão Negativa de Débitos clfl Estado da empresa J K CQIvTERCi© E
R:EPRESENTAÇt~ES LIDA, válida até 02/l l f2020;
47. Ato de Declaração- de Dispensa de Licitação, datado de 03/04(2020;
48. Termo de Autorização para Contratação Direta, datado de 03/041202©;
49. Termo de Juntada, datado de 08/04/2020;
50. Contrato Administrativo n° OOt/2020lDLSPENSA/0512020, datado de 08/04/2020;
CQNSIDERAç©ES:
Da estimativa de preços.
A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a
verificaçao de existéncia de recursos suficïentes para cobrir despesas decorrentes de
contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas em
licitaçáo e estabelece o preço justo de referéncia que a Administraçãa está disposta a
contratar, devendo constar no edital o critério de aceitabilidade dos preços unitã-rio e
gl©bal. Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta
c©mo de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração
Nública, funcionando como instrumen o de baliza aos valores oferecidos nos certames
licitatórios e âqueles executados .nas respectivas contrataçòes. Assim, sua. principal
função é garantir que o Poder Público identiíïque o valor médio de mercado parra uma.
pretensão contratual.
Verifica-se que foi elaborada estimativa/pesquisa de preços/mapa de apuração pela
Divisão de Gestão de Compras e Gerenciamento de Preços, nos termos do art. 4°-E,
inciso VL, alínea "e'' da Leï Federal n° 13.979/2020 que ~spve sobre as mc~c~ic~czs para
c.~rrfrenx~mento da emergéncia ~e saúde ~~úhl~ea d~ irtlpvrtcïrici~ ir~te~nacional c~ec©crente
cln cnror~avrus responsável pelo .sYurtn cl~ ?Q1 ~.
Preíeitura 1Wunicipai de Paç© do Lumiar
íviA 201, Rua Pa~iayuatira, Vild N~uaré, CEP 65.130-000, Paça do Lumiar, h~aranhãa, i3rasìl
CNPJ n° OG.(}t)3.636fU001-73 Hczme pa~e: ~rww.paeodolumiar.rna.~c~~t.br
i:,-mail: cgmpacvciotumiar ci,m~.gov.br
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Ao analisar a pesquisa de preços de mercada elaborada pela Divisão de Gestao de
Compras e Gerenciamento de Preços, verifica-se que a pesquisa de preços foi realizada
junto a 3 (três) fornecedores do ramo, porém de diferentes estados do país sendo uma do
Ceará, Piauí e Maranhão. Ao realizar u:ma pesquisa rápida na internet foi p©ssí'vel
verificar que alguns itens apresentam sobrepreços, ou seja, com valores acima do -valor
de mercado.
A Administração deve sempre agir com cautela ao realizar contratações diretas (via
dispensa de licitação}, pois como não há urna disputa como- nas licitaçaes (pregão ou
outra. modalidade) os valores acabam que sendo contratados com uma certa majoração
para mais e acaba que a Administraçã© adquirindo bens ou serviços com valores
superiores ao de mercado..
A época a Administração poderia ter optado em realizar a c©ntrata.ção via Dispensa
Eletrvnica ou :Pregão :Eletrônico para contratar o presente objeto, com certeza os val©res
seriaras bem mais abaixo poïs haveria uma c©mpetição, uma disputa e se existe isso os
preços diminuem.
~ Termo de Referéncia c/©u Pr©jet© T3ásic©:
A© analisar o Termo de Referência verifica-se ©atendimento da maioria dos requisitos
previstos no art. ~°-E, ~ 1 ° da Lei Federal n° 13.97912020, exceto o previsto no .inciso IV
(requisitos da contrataçãfl}, não sendo estabelecido n© Termo de Referência quais os
requisitos de habilitaçã© (habílitaçã© jurídica, regularidade fiscal c trabalhista,
habílits~ção técnica e qunlifícaçã© econvmicn-financeira).
~ Quant©º instruçã© da processo n° 2.11212020:
✓ Diversas folhas do processo estão sem numeraçá©;
✓ ,diversas folhas do pr©cesso estão sem rubrica de seus responsáveis;
✓ Ausência da publicação do Termo de Ratificação;
✓ Ausência de publicação do At© de Declaração de Dispensa de Licitação;
✓ Náo consta no Contrato Administrativo n° 00112020/d1SPENSA/05/2020 a
assinatura do representante legal da empresa;
✓ Ausência da publicação da
001 /2020/DISPENSA/05/2020;

resenha

do

Contrato

Administrativo

✓ Ausência cio Ato (Portaria) de designação do #ìscal do contraio e sua publicação;

Prefeìtura Ntunicipal de Paça do Lumiar
M[A 2U1, Rua Panaquatira, Vila Nazar~, CI;P 65.13t~-UU(), P~içn dü I..umiar, ivraranhão, Eirasil
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✓ Ausência da Nota de Empenha;
✓ fl processo não foï informado ao SACflP —Sistema de Acompanhamento
Eletr~~nic© de Contratação Pública, gerido pelo `i'CEtMA;
Verifica-se que a empresa J K CfliVIERCIfl E REPRESENTAÇ©ES LTDA
apresentou a. seguinte documentação para fins de HASTLITAÇA©:
w

*C©ntrato Social;
*1~ Alteração e Consolidaçao do Contrato Social, constando © -valor de RS
Iã.000,00 (:quinze mil reais} com© Capital S©ciai, devidamente arquivado na
Junta Conaercia:l;
*Cartão CNPJ;
*Prova de :Inscrição Estadual;
*Certidão Negativa. de :Débitos do Estado válida até- 0211 1/202©;
*Certidão Negativa de Divida Ativa. do Estado válida até 04/0$/2020;
*Certdão Negativa Municipal válida até 0/0812020;
*Alvará de Localização e .Funcionamento, válido até 31/12/2020;
*Atestado Sanitário n° 001379/20.1 9. válido até- 12107/2020;
~/' Verifica-se a ausência de documentos necessários a babi(itaçáo da empresa J k
CQNIERCL~ E REPRESENTAÇÓES LTDA conforme a seguir:
*Certidão de Regularidade do .FGTS — CEZF, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT e Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à :Divida Ativa da. União;
*Atestado de Capacidade Técnica compatïvel com o objeto da contrataçáo;
*Registro da empresa junto a ANVISA (Prvdu os para Saúde);
*Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e I?emonstração do .Resultado do
Exercício — DRE) do último exercício social já apresentados na forma da .Lei;
*Certidão Nogativa de :Falência e Concordata;
*Documento de identificação dos sócios;
Frefeitura Mt~nicipal de Paço dº I,umiar
M:A ~Q1, Rua.Panaquatira, liila N~zaré, CEP 65.134-(?üQ, t'aço cic~ I.,un~iar, Maranh~o, E3ra.5il
CNYJ n° 06.I)03.fi36fo0Q1-73 l-I~rne page: r~r•w~~v.pacodolumiar,m~.gov:br
E-mail: c~mpacºslc~lumixr(~r ma.gºv.br
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CQNC,LUSAO
Diante da análise técnica realizada, recomenda-se que sejam tomadas as
devidas providências com ©objetivo de regularizar a instrução do processo.
1. Numerar as folhas do processo que estejam selo numeração;
~, Que os responsáveis rubrïquem as folhas dos- atos de sua responsabilidade;
3. J-untar ao processo a publicação d© Termo de .:Ratificação;
~, Juntar ao processo a publïeaçáo do Ato de Declaração de Dispensa de Licitação;
5. Solicitar ao representante legal da empresa J
REPRESENTAÇt~ES LTQA rubrïque e assine o contrato;

K

CC► ERCIa

E

6. Juntar ao processo a publicação da resenha. ou extrato do contrato;
7. Juntar ao processo o Ato (Portaria) de desïgnação do .fiscal do contrato e sua
publicação;
~. Juntar ao processo a Nota de Empenho;
9. Solicitar a empresa J K C©MERC;LC~ E REPRESENTAÇt~ES LTDA que
apresente os seguintes documentos. Certid~ro cie Re~rlr~ridade do FGTS — C'RF,
C., ~rtìc~ão Ne~gativa de Il~ébitos Trabalhistas — CNDT', ~'ertidãv de I.~ébitos Relativos a
Créditvs Tributários F'i~derais e à l~ívïcic~ ~ltivc~ clu tlnì~rv; Atestado cle Ca~aeic.lade
Técnica cvrnpatrvel evrrt o objetv da edntrata~crv; lZegìstrv dcz ernpresa junfv a
ANYIS'A {Prvdutvs para S~raídej, ~enzvnstraçves Corrt~rbeis {Balançv Patr•i~nonial e
Úerrrnnstraç~crv civ Resultadv civ Exercïciv — ~RE} dv tíltirr~n exerc~íciv svcial jrz
apr•ese~~tadvs na f•nrma da Lei {vbjetï~7ando analisar a saúde•fir~anceira da empresa~,
Certid~v /L'egativa cie Fal.É~ncicr ~~ C'oncvrdatu, Dvcun~er~tv de ident~cczç~ãv civs
sóeios;
1.0. Recomenda-se que nos Termos de Referência dos .processos de contratação
realizadas c©m base na Lei Federal n° 13.97912020 (Enfrentamento da pandemia do
Covid-19) estabelecer os requisitos de habi Cação thabilitaçâo jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista, habi itação técnica e qualificaçáv econômicofinancera).
11. Rec©meada-se ao setor competente que seja realïzada a consulta. e/ou
wcrïfcaçáv da autentïcidade dos documentos de habilitaçáo apresentados pela
empresa J K C©1~1ERCID E REPRESENTAÇ©ES LIDA;
!Y

T'refeitura 1Vfunicipal de Paço do Gumiar
Mí1201,. Rua Panaquatira, Ví1a Nazaré, CE1' 65.13©-0a0* Paço dc~ Lumiar, Maranhrfo, Brasil.
CNPJ n° 06.ón3.636/0001-73 fi©roe page: w~ww,pacodnlumiar.ma.gcw.br
E-mail: egmpacudolumarQma.gov.br

FI. rvº:

Zoe,

Processo: 2142/Z020
Rubrica

ESTADO DO MARANNÁO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
CONTROLADORIA GERAL

12. Informar o processo ao TCE/MA por meio do SACOP.
Essas foram as considerações realizadas acerca da análise técnica processual..
Paço do Lumiar (MA), 17 de junho de 2020.

Rauiifran da Silva Costa
Subcontrolador do Município de Paço do Lumiar/MA

De acordo:

~
N • , onair ~ n Marc~u • ~ lana
Co trocador Geral do Município de Paço do Lumiar/MA.
.J

.

;

...

Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
MA 20I, Rua Panaquatira, Vita Nazaré, CEP 55.13U-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil
CNPJ n° 05.003.636/0001-73 Home page: www.pacadolumiar.ma.gov.br
E-mail: cgmpacodolumiaraí ma.gov.br
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