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PARECER CGM Nº 093/2022 

 

 
EMENTA: PR2021.01/CLHO-03781 – ASSUNTO 
GERAL: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA MERENDA 
ESCOLAR. INTERESSADO: SEMED. 
PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE 
DA FASE EXTERNA PELA CGM DE COELHO NETO-
MA. 
 
 

I – RELATÓRIO 

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.01/CLHO-03781, interessado: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios 

destinado exclusivamente para merenda escolar referente ao Programa de Alimentação Escolar – PNAE, 

para atendimento às Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana e Zona rural. A licitação em 

tela foi engrenada na modalidade Pregão Eletrônico sob o n.º 020/2022. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que 

determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei 

Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o 

controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração 

Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos 

administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e 

“realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta 

a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 

II – ANÁLISE 

 

O aludido processo PR2021.01/CLHO-03781 encontra-se instruído conforme exposto na seção 

Formalização. 

 

II.I – FORMALIZAÇÃO  

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise 
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realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 33 da Lei n.º 13.019/2014: 

• Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o 

número PR2022.01/CLHO-03781; 

• Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Educação através do 

MEMO/2022 SEMED contendo a especificação do objeto e quantidades demandadas; 

• Pesquisa de mercado, orçamentos apresentados por fornecedores do ramo e planilha de preços 

médios; 

• Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária); 

• Termo de Referência; 

• Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação 

orçamentária e financeira; 

• Minuta do edital e anexos (ANEXO I - Termo de referência, ANEXO II - minuta de ata de 

registro de preços e ANEXO III - minuta de Contrato); 

• Ato de designação do Pregoeiro e da equipe de apoio (Decreto nº 005/2021 - CC); 

• Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 046/2022, no qual aprova a minuta do edital e 

anexos; 

• Parecer da Controladoria Geral do Município nº 049/2022 pelo prosseguimento do feito; 

• Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2022, contendo data e hora da sessão (25/03/2022 às 10h);  

• Publicações do edital em: 

o DOEMA em 11/03/2022; 

o DOU em 11/03/2022; 

o JORNAL em 11/03/2022; 

o DOM em 11/03/2022; 

• Portaria do Agente de Contratação (Portaria 074/2022); 

• Pedidos de esclarecimentos e Respostas; 

• Documentos de habilitação dos vencedores válidos até a data da sessão; 

• Propostas Readequadas; 

• Ata de sessão; 

• Ranking dos itens; 

• Vencedores do processo; 

• Termo de Adjudicação e Termo de Adjudicação Retificado, conforme orientando pela 

Assessoria Jurídica; 

• Parecer jurídico nº 38/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, manifestando-
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se favoravelmente à homologação do processo; 

 

Em seguimento à analise, verificamos a retificação do Termo de Adjudicação, conforme requerido 

pela Assessoria Jurídica, que recomendou ainda o que segue: 

“Em sede de análise preliminar, retornamos os autos ao Pregoeiro para retificar 

a adjudicação, que gerada eletronicamente pelo próprio portal, não atendeu as 

peculiaridades do certame conforme exposto. Recomendamos ainda que a adjudicação 

retificada, além de integrar os autos, deverá ser oportunamente inserida no sistema do Portal 

de Compras Públicas. 

Desta feita, e para concluir, deverá a autoridade competente, tal como consta 

dos autos do procedimento, no futuro e eventual ato de homologação do certame, atentar aos 

quantitativos apostos no Termo de Referência, propostas de preços dos licitantes, e Termo 

de Adjudicação ora retificado e valores destas últimas.”  
(Trecho destacado do Parecer Jurídico nº 038/2022- Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação) 

 

Foi identificado ainda a diferença de preços entre os itens 0005/0006 e itens 043/044, que são itens 

idênticos, divididos para consignar a cota reservada de até 25% dos bens de natureza divisível, conforme 

estabelecido na Lei Complementar nº 126/2006 que diz “deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens 

de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas 

e empresas de pequeno porte” 

Nesse sentindo, o Decreto nº 8.538/2015, dispõe que: 
Art. 8º Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não 

haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes 
deverão reservar cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

[...] 
§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 

das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
 Isto posto, a efetivação da contratação dos itens 0005 e 0006 (CARNE DE FRANGO 

CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas 

que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções 

para conservação do produto e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e 

número do registro no órgão competente) e 0043 e 0044 (MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, 

MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de 

arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg, acondicionados 

em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)), deverá se 
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dar pelo menor preço praticado. 

 
III - CONCLUSÃO  

 

Em face ao exposto, observando ainda o parecer jurídico nº 38/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão 

de Contratação, manifesto-me favoravelmente pela homologação do certame em tela após sanada a 

diferença entre os preços dos itens 0005 e 0006 (CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento 

de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. 

A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, 

marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente), bem como dos itens 0043 e 

0044 (MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido 

de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com 

pacote de 1 kg, acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. 

(FORMULADO)), a qual recomendo que a autoridade competente notifique por meio administrativo o 

licitante vencedor dos itens 0005, 0006, 0043 e 0044 para que o mesmo apresente proposta readequada 

com os preços equalizados entre as cotas principais e cotas reservadas. 

Oriento ainda que sejam observadas as recomendações emanadas no parecer jurídico e que seja 

promovida a atualização das certidões de regularidade fiscal/trabalhista que estejam vencidas nos atos de 

possíveis firmações de contrato. 

Assim, encaminho os autos a Autoridade Competente para que tome as providências cabíveis. 

 

 Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

 

 

Coelho Neto – MA, 25 de maio de 2022. 

 
 
 
 

Fernanda Pereira de Sousa 
Controladora Geral do Município 

Portaria nº 019/2022-CC 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA 

FERNANDA PEREIRA DE SOUSA:05588704304
Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA DE SOUSA:05588704304 
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