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PARECER TECNICO 21/2017 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46-2017.  

1 – INTRODUÇÃO 

 Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da Federal que 

confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em 

especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 

269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 

e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico 

da Unidade de Controle Interno sobre o processo administrativo n° 077/2017, 

Pregão Presencial n° 46-2017. 

O Sistema de Controle Interno para emissão do seu parecer técnico usou com 

base a Lei n° 8.666/93 que regulamentou a realização de processo licitatório e 

orientações do TCE/MT. 

 
2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS 

 

PREFEITO MUNICIPAL: 

NOME: JAIR KLASNER 

 

CONTROLADOR INTERNO 

NOME: ADALBERTO CAZARIN DA SILVA 

 

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO 

NOME: ANA VERA DHEIR 

 

Considerando que a Lei n° 8.666/93, regulamenta os processos de 

compras e a realização de licitação e que licitação na modalidade pregão está 

fundamentada na Lei n° 10.520/02. 

Para a análise do processo a Unidade de Controle Interno utilizou-se 

de check list analisando o edital e a condução do processo licitatório no âmbito 

do processo de pregão n° 046/2017. 
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O Procedimento licitatório é uma obrigação do gestor público, onde se 

busca a proposta mais vantajosa para administração pública, bem como 

qualquer individuo que cumpre com os requisitos legais pode ser contratado 

pela administração pública. 

Cabe ressaltar que o processo de contratação pública busca atender a 

demanda administrativa e nesse sentido se busca a melhor proposta para 

assim selecionar a solução da demanda administrativa. 

A lei n° 897/2015, que dispõe sobre o sistema de controle interno no 

Município de Cotriguaçu no art. 5,XII , estabeleceu que uma das 

responsabilidades da Unidade de Controle Interno é a de manifestar conforme 

o planejamento da equipe de controle interno sobre a regularidade e legalidade 

de processo licitatórios. 

Art. 5° – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno 
referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos artes. 74 da 
Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual, também as 
seguintes: 
XII – manifestar-se, conforme planejado pela equipe de Controle 
Interno, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, 
sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou 
legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; 

 

DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Para o presente trabalho o Controlador interno utilizou se de uma 

amostra nos termos da NBCTI 01, da auditoria interna. 

NBC TI 01 – DA AUDITORIA INTERNA 12.2.4.2 – Ao usar método de 
amostragem, estatística ou não, deve ser projetada e selecionada 
uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente 
e apropriada. 

Diante do valor total homologado o controlador interno selecionou itens 

que equivale a 78,00% (setenta e oito por cento) do valor a ser contratado, 

portando uma amostra significativa. 

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A CONDUÇÃO 

DO PROCESSO LICITATÓRIO  

O presente processo licitatório foi solicitado pelos secretários 

municipais conforme consta nas páginas 01 a 18 do referido processo 

licitatório.  
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Não consta no processo a  cópia da portaria que designou o pregoeiro 

e a equipe de apoio. 

Nas páginas 19 a 23 consta um documento denominado Solicitação de 

Abertura de Licitação, nesse documento consta a assinatura do Pregoeiro em 

18 de julho de 2017, contudo o documento não está assinado pelo Prefeito 

municipal, em parte do documento onde foi colocado aas dotações que seriam 

utilizadas para pagamento consta um valor previsto de R$ 1,00 e não o valor 

correto por dotação orçamentária. 

Consta na página n° 26 um documento denominado Autorização para 

Abertura de Processo Administrativo de Licitação, o mesmo consta que foi 

elaborado em 18 de julho de 2017, contudo no dia 20 de setembro de 2017 o 

mesmo não estava assinado pelo Prefeito Municipal. 

As cotações de preços foram anexadas nas páginas  n° 28 a 34,  e  

conforme documento constante na página n° 36, o Departamento de Compras 

apresentou justificativa para o prefeito municipal para prosseguimento do 

processo licitatório sem observar os critérios mínimos para balizamentos de 

preço, na pagina n° 35 consta um documento denominado de Autorização onde 

o Prefeito Municipal autorizou o prosseguimento da referida licitação após os 

esclarecimentos do departamento de compras. 

Na página n° 37 consta o termo de referência do referido processo 

licitatório, onde estabeleceu que o referido processo fosse através de ata de 

registro de preço, o documento foi elaborado no dia 20 de julho de 2017, 

contudo como pode se verificar na página n° 42 o mesmo não está 

devidamente assinado pelos responsáveis. 

 

DA ANALISE DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 O edital consta na página n° 46 do referido processo, o mesmo foi 

realizado na modalidade pregão presencial com o tipo menor preço por item, 

no sistema de registro de preço – SRP e fixou como data de entrega dos 

envelopes e das propostas o dia 07/08/2017. 

 O item 03 do edital de licitação estabeleceu que o prazo de 

vigência do sistema de registro de preço seria de 12 (doze) meses. 
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 O item 04 do edital estabeleceu que a presente licitação era 

destinada exclusivamente para  Microempresas- ME e Empresas de Pequeno 

Porte – EPP. 

 Os documentos de habilitação foram devidamente solicitados nos 

itens 07 e 08 do edital de licitação. 

 Na página n° 59, consta que o edital foi elaborado em 17 de julho 

de 2017, contudo o mesmo não possui a assinatura do Prefeito Municipal, 

contudo como pode se verificar na página n° 73 o mesmo foi publicado  no 

diário oficial apenas no dia 24 de julho cuja publicação saiu na edição n° 2.778 

do dia 25 de julho de 2017, com a abertura prevista para o dia 07 de agosto de 

2017 respeitando assim o prazo legal. 

 Não consta no processo uma cópia da ata da reunião do dia 07 de 

agosto de 2017, tendo em vista que consta uma prorrogação do edital no dia 

07 de agosto de 2017, onde determinou que a nova abertura da licitação fosse 

realizada no dia 24 de agosto de 2017, permanecendo as demais clausulas do 

edital de licitação, foi juntado no processo o edital de prorrogação de licitação 

alterando os prazos, contudo no final do edital mantém a data de 17 de julho 

como a data de elaboração do mesmo. 

 Participaram da presente licitação duas empresas sendo: 

MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA –ME   e a G.DE M. LOPES & CIA LTDA- 

ME. As empresas participantes foram declaradas habilitadas a documentação 

anexada no processo. 

As empresas efetuaram lances conforme ata de sessão n° 048/2017, e 

foram declaradas vencedoras, em conformidade com a ata de sesão.  

  Consta no processo o Documento TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

E TERMO DE ADJUDICAÇÃO devidamente assinado pelo Prefeito Municipal. 

Do referido processo foi elaborado a ata de registro de preço n° 

047/2017, que consta assinada pelo Prefeito Municipal, mas não consta a 

assinatura dos representantes das empresas.       

DA ESCOLHA DA LICITAÇÃO COMO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 
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A Lei Complementar 123/2006 que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no art. 47 estabeleceu que as 

referidas empresas devessem receber um tratamento diferenciado da 

administração pública. 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas 
e o incentivo à inovação tecnológica.        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

 

O art. 48 da  Lei Complementar n° 123/2006, determinou que para o 

cumprimento do art. 47, a administração pública deveria realizar licitações 

exclusivas para ME ou EPP quando os itens de valor fosse de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) ou uma cota de até 25% (vinte e cinco por cento) 

para os itens de natureza divisível. 

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública:        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014). 
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
III - 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.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 
 

ITEM  VALOR ESTIMADO 

01 R$ 51.240,00 

02 R$ 53.370 

03 R$ 116.467,50 

04 R$ 117.077,00 

05 R$ 11.539,75 

06 R$ 11.462,25 

Como pode se verificar os itens 03 e 04 ficou com valor estimado acima 

de 80.000,00, portanto tais itens não poderiam ser exclusivos para ME/EPP. 
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Cabe ainda esclarecer que o art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006 

estabeleceu que não se aplicaria o disposto nos arts. 47 e 48 acima  citados se 

na região não houvesse no mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos. 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 
Complementar quando: 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; 

       

Merece destaque ainda que conforme declaração do responsável pelo 

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal e a autorização do 

excelentíssimo senhor prefeito na região não possui três empresas que 

fornecem o objeto licitado, conforme art. 49  não se aplicaria o disposto no art. 

47 e 48.                                                                                                                                                       

 

DA ANÁLISE DO PREÇO REGISTRADO. 

A formulação de estimativa de preço é um procedimento obrigatório 

tendo em vista que através deste consegue se verificar os preços praticados na 

administração pública, bem como evita-se que os órgãos públicos efetuem a 

aquisição de serviço ou produto com preço superior ao praticado no mercado. 

Cabe ressaltar que a estimativa de preço é um parâmetro para 

formulação de proposta de preço, portanto um equívoco no momento de 

formulação da estimativa de preço pode fazer com que a administração pública 

pague por um produto um valor incorreto, causando assim o superfaturamento. 

Diante da prioridade da Unidade de Controle Interno em buscar 

mecanismos de fiscalizar de forma concomitante a realização de processos 

licitatórios, a Unidade de Controle Interno efetuou a conferência do valor 

homologado na presente licitação.  

Para analisar se o preço homologado da presente licitação estava de 

acordo com o preço praticado na administração pública o Controlador Interno 

utilizou se de pesquisa no diário oficial da AMM e de contato telefônico com a 

empresa vencedora, com critério de amostragem. 
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Após a análise dos preços selecionados o Controlador Interno calculou a 

diferença do preço registrado pelo preço real: 

 

 

Após o calculo da diferença, o Controlador Interno calculou o potencial 

de economia que a referida licitação poderia alcançar se a empresa tivesse 

apresentado o preço real da passagem. 

 

Apresenta a  seguir o calculo do valor total da referida licitação caso a 

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu tivesse contratado pelo valor real. 

SERVIÇO   
Prefeitura 
de Juruena  

Contato 
Telefônico 

Preço 
registrado 

Passagem de Juína X Cuiabá R$ 185,17 R$ 186,00 
R$ 
219,00 

Passagem de Cuiabá x Juína  R$ 187,14 R$ 0,00 
R$ 
220,00 

Passagem de Cotriguaçu x Juína R$ 0,00 R$ 73,00 R$ 85,35 

SERVIÇO   
Preço 
Registrado Preço real Diferença 

Passagem de Juína X Cuiabá R$ 219,00 R$ 186,00 R$ 33,00 

Passagem de Cuiabá x Juína  R$ 220,00 R$ 187,14* R$ 32,86 

Passagem de Cotriguaçu x Juína R$ 85,35 R$ 73,00 R$ 12,35 

SERVIÇO   
Preço 
Registrado Quantidade Total 

Passagem de Juína X Cuiabá R$ 219,00 530 
R$ 
116.070,00 

Passagem de Cuiabá x Juína  R$ 220,00 530 
R$ 
116.600,00 

Passagem de Cotriguaçu x Juína R$ 85,35 600 

R$ 
51.210,00 

TOTAL 

R$ 
283.880,00 

SERVIÇO   Preço Real Quantidade Total 
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Comparando o valor total registrado  na amostra selecionada que é de 

R$ 283.880,00 com o valor calculado pelo preço real praticado nas empresas 

de transporte que é de R$ 241.564,20 pode se chegar à conclusão de que nos 

itens da amostra selecionada a Prefeitura Municipal poderia economizar R$ 

42.315,80. 

A Administração Pública, para atingir seus objetivos, deve obedecer, 

além do tradicional princípio da legalidade, também aos da impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF), bem como aos 

princípios da legitimidade e economicidade (art. 70, caput, CF). 

A administração pública deve demonstrar que a escolha realizada 

atende aos princípios constitucionais, diante deste fato a Unidade de Controle 

Interno avalia o presente processo na ótica de: Economicidade, Eficiência, bem 

como na análise da legalidade. 

Em relação ao principio constitucional da economicidade, BUGARIN, 

Paulo Soares, entendeu que ao utilizar o vocábulo economicidade o 

constituinte quis assegurar que a administração pública deve buscar o melhor 

resultado estratégico possível no desempenho qualitativo de uma determinada 

ação. 

Acórdão 819/2005 Plenário TCU 
 A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, 
da legalidade e da moralidade administrativa, e a desobediência às 
diretrizes fundamentais da licitação pública, no caso, a isonomia entre 
licitantes, o julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento 
convocatório, bem como o caráter competitivo do certame constituem 
vícios insanáveis que ensejam a fixação de prazo para exato 
cumprimento da lei, no sentido de declarar a nulidade do certame. 
 

O entendimento do TCU no acórdão citado é da nulidade do 

procedimento licitatório que não observou aos princípios constitucionais. 

Passagem de Juína X Cuiabá R$ 186,00 530 
R$ 
98.580,00 

Passagem de Cuiabá x Juína  R$ 187,14* 530 
R$ 
99.184,20 

Passagem de Cotriguaçu x Juína R$ 73,00 600 

R$ 
43.800,00 

TOTAL 

R$ 
241.564,20 
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Para VLADIMIR DA ROCHA FRANÇA, o principio da eficiência é 

aquele que estabelece que toda a ação da administração pública, deve ser 

orientada para alcançar a finalidade que está posta em lei. Já o atual ministro 

do STF, classificou que o principio da eficiência é aquele que impõe a 

administração pública a persecução do bem comum, por meio do exercício de 

suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 

eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando 

pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização 

possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e 

garantir-se maior rentabilidade social. 

Acórdão 391/2009 Plenário (Proposta de Deliberação do Ministro 

Relator) TCU. 

Crie normas internas dispondo sobre a política de terceirização de 

serviços, onde deve constar, obrigatoriamente, a proibição de 

terceirizar serviços afetos a sua área-fim. Não leve em conta a 

possibilidade de terceirizar parte desses serviços, que devem ser 

atendidos com recursos próprios, ou mediante o instituto da 

contratação de trabalhadores temporários, nos exatos termos da Lei 

nº 6019/1974. Realize a análise de custo/benefício em cada Processo 

de contratação, relacionado à terceirização de serviços de sua área-

meio, para aferir se é mais vantajoso terceirizar o serviço ou executá-

lo com empregados do próprio quadro, tendo em vista os princípios 

constitucionais da eficiência e da economicidade, insculpidos nos 

arts. 37, caput, e 70, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Em outra deliberação do Tribunal de Contas da União ele reafirmou que  a 

busca por uma cesta de preço aceitável é  o recomendável para a 

administração pública verificar se os preços praticados estão em conformidade 

com o praticado no mercado. 

 

ACÓRDÃO TCU Nº 868/2013 – PLENÁRIO RELATÓRIO ([) Em 

outra deliberação, neste caso, não endereçada ao serviço social, o 

Tribunal exemplifica a forma como pode ser feita a estimativa de 

preços, conforme se verifica no voto condutor do Acórdão 2.170/2007 

– TCU – Plenário, em que se orienta a adoção de uma ‘cesta de 
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preços aceitáveis’, ou seja, um conjunto de preços oriundo, por 

exemplo, de pesquisas junto a fornecedores; valores adjudicados em 

licitações de órgãos públicos, inclusos aqueles constantes no 

Comprasnet; valores registrados em atas de Sistema de Registro de 

Preços – SRP, dentre outras fontes disponíveis tanto para os 

gestores como para os órgãos de controle, desde que, com relação a 

quaisquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, 

manifestamente, não representem a realidade do mercado. No caso 

em questão, vale mencionar, ainda, a possibilidade de consulta a 

outras entidades integrantes dos serviços sociais autônomos. Por 

exemplo, no Distrito Federal, somando os Departamentos Nacionais e 

os regionais, existem mais de dez unidades. Proposta de Deliberação 

([) 4. Após examinar o resultado da fiscalização, no mérito, acolho a 

conclusão adotada no âmbito da unidade técnica, porquanto ocorreu 

inobservância às disposições do Regulamento de Licitações e 

Contratos do Sescoop, bem como à jurisprudência do TCU, visto que 

a estimativa de preços teve como base apenas contrato semelhante 

firmado com outra entidade do serviço social autônomo e o valor 

apresentado pela contratada. 

Cabe esclarecer que o objetivo da Licitação segundo Marçal Justen Filho  

é o de conduzir a administração a realizar o melhor contrato pagando o menor 

preço e adquirindo uma maior quantidade. 

DO CONTRATO  

Consta no processo o Contrato n° 042/2017 de 31 de agosto de 2017, 

assinado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa MADALENA SANTOS DE 

OLIVEIRA-ME e o contrato n° 043/2017 de 31 de agosto de 2017, assinado 

entre a Prefeitura Municipal e a Empresa G. DE M LOPES & CIA LTDA. 

Ambos os contratos foram assinados apenas pelo Prefeito Municipal e 

não consta a assinatura dos responsáveis pela Empresa Contratada. 

O prazo de vigência de ambos os contratos é de 12 meses com inicio 

em 01 de setembro de 2017 e com término em 31 de agosto de 2017. 

DA CONSTATAÇÃO DE SOBREPREÇO 

Considerando que na amostra selecionada pelo Controle Interno se 

constatou um sobrepreço de R$ 42.315,80 e que a administração  pública deve 

pagar pelo serviço o valor justo e real. 
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Considerando que o art. 65 da Lei 8.666/93 estabelece que os contratos 

possam ser alterados conforme acordo das partes para manter o equilíbrio 

econômico. 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
II - por acordo das partes: 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 
para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.             (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

Considerando ainda que o art. 13 do Decreto n° 796/2013, determina 

que os preços registrados devam ser revistos quando ocorrer uma eventual 

redução do valor de mercado.  

DECRETO Nº 796/2013- Art. 13 - A Ata de Registro de Preços 
poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 
65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
§ 1° - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 

O art. 96 da Lei 8.666/93 estabelece que aquele que fraudar em 

prejuízo da fazenda pública uma licitação elevando arbitrariamente os preços 

está sujeito a uma pena de detenção de 3 (três) a 6 (seis) anos e ainda a 

multa.  

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou 
contrato dela decorrente: 
I - elevando arbitrariamente os preços; 
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

 

ENVIO APLIC 

 

 O Arquivo do APLIC na abertura da Licitação foi enviado com atraso e 

nesse sentido é importante ressaltar que o Regimento Interno do TCE/MT 

estabelece estar sujeito à multa o gestor que não remeter dentro do prazo, por 
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meio informatizado ou físico, os documentos e informações a que está 

obrigado, independente de solicitação do Tribunal. 

 

IRREGULARIDADES CLASSIFICADAS EM: 

GB 06 Licitação_Grave_06: Realização de processo licitatório ou 

contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos 

de mercado – sobrepreço (art. 37, caput, da Constituição Federal; Art.43, IV da 

Lei 8.666/93). 

G_13. Licitação_a_Classificar_13. Ocorrência de Irregularidades nos 

procedimentos licitatórios ( Lei 8.666/1933; Lei 10.520/2002; Legislação do 

ente). 

M_02. Prestação de contas_a_classificar_02. Descumprimento do prazo 

de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao 

TCE-MT  (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts; 207, 208  e 

209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE n° 36/2012; 

Resolução Normativa TCE  n° 01/2009; art. 3° da Resolução Normativa TCE n° 

12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa n 14/2007). 

  

 

DAS RECOMENDAÇÕES: 

 

• Efetue o estudo referente à economicidade e eficiência da 

referida contratação com base no valor registrado. 

• Que oriente para os servidores responsáveis pela 

elaboração do processo licitatório que devem anexar ao processo 

copia da portaria de nomeação do pregoeiro e da sua equipe de 

apoio. 

• Efetue treinamento para os servidores responsáveis pela 

formulação de estimativa de preço para que no momento de 

elaborar a estimativa de preço utilizem todas as cestas de preços 

aceitáveis, não restringindo a pesquisa de mercado apenas a 

consulta a fornecedores. 
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• Que no momento de elaborar o preço de referencia de 

uma licitação a administração deixe de considerar aqueles preços 

que não reflete a realidade do mercado ou que não seja o preço 

praticado no mercado. 

• Recomenda que providencie curso de qualificação para 

todos os membros da comissão de licitação/pregoeiro 

•   /equipe de apoio, tendo em vista que se constatou a 

ocorrência de irregularidades formais na condução do referido 

processo. 

• Que observe no momento de elaboração do edital para 

fazer a previsão correta de ata de registro de preço ou  contrato. 

• Publicação no diário oficial da AMM do vencedor com a 

quantidade, descrição, valor unitário e valor total por vencedor. 

• Que ao elaborar o documento o servidor responsável já 

assine e protocole evitando assim a juntada de documento sem a 

devida assinatura. 

• Que providencie a assinatura dos contratos n° 42/2017 e 

43/2017. 

• Que envie no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas 

do Estado as informações através do sistema APLIC. 

 

SOLICITAÇÕES: 

• Para que efetue uma análise critica do valor registrado 

para apurar o sobrepreço e que se efetue uma negociação com o 

fornecedor registrado para que o mesmo possa efetuar uma 

redução do valor licitado para o valor de mercado.  

• A Unidade de Controle Interno solicita que as 

inconsistências aqui formalizadas sejam esclarecidas para o 

Controlador Interno, esclarecendo que o presente relatório é de 

conhecimento público e tem como intuito buscar a economia aos 

cofres públicos. 
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CONCLUSÃO 

Pode se verificar que se o município de Cotriguaçu realizar uma 

readequação dos valores registrados na ata de registro de preço n°047/2017, 

pode se alcançar uma economia potencial aos cofres públicos de R$ 

42.315,80. 

 

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura 

Municipal de Cotriguaçu. 

 

   

 

 

Cotriguaçu 21 de setembro de 2017 

 

Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno 

 

 
___________/___________/2017 

 
 

Jair Klasner 
Prefeito Municipal 

 
 

                               


