
 

PARECER CONTROLE INTERNO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2021-004FME 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DOS 
CADERNOS DE ATIVIDADES (APOSTILA), PARA ATENDER A DEMANDA 
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCUMÃ. 
 

ASSUNTO: RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 20210205 POR 
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
 

 
 

Vem a exame desta Controladoria o presente Processo 
Administrativo n° 9/2021 – 004 FME, do tipo “Menor Preço”, pactuado 
entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 29.182.845/0001-27, e a 
empresa A VIEIRA SERVIÇOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 09.181.312/0001-13: 
 
Conforme se denota às folhas 616 a empresa A Vieira Serviços 

– ME foi convocada em 08 de junho de 2021, para Celebração de 
Contrato. 

 O Contrato n° 20210205 foi devidamente assinado, com data 

de assinatura em 08 de junho de 2021, conforme cláusulas a seguir: 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS  
1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos 
apresentados em sua proposta e aceitos pela 
administração para execução dos serviços, contado do 
recebimento da autorização de serviço expedida pelo 
CONTRATANTE.  
2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 
horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços 
autorizados para execução. 
[...] 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  
1. A vigência deste contrato terá início em 08 de 
Junho de 2021 extinguindo-se 31 de Dezembro de 
2021, tendo início e vencimento em dia de 



 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 

 
Compulsando os autos verifica-se às folhas 654 - 655 que a 

empresa A VIEIRA SERVIÇOS – ME encaminhou cumunicado para o 

departamento de licitação, contendo o seguinte teor: 
 

Na data de 07 de julho do corrente ano recebemos os 
arquivos referentes a confecção das apostilas conforme 

contrato mencionado, porém ao verificarmos a logística 
para a confecção das mesmas estamos com a seguinte 
situação prazo de produção 12 (doze) dias, prazo de 
entrega via transportadora 20 vinte) dias, entramos em 
contato com o senhor Joel José Correa Primo Secretário 
Municipal de Educação - e relatamos a situação, pois, 
nossa empresa está situada na região sul em Porto 
Alegre/RS. Após termos relatado que o prazo de produção 
mais entrega ultrapassa o prazo de início das aulas, que 
será dia 02/08/2021, estamos entrando em contato, 
para saber como podemos proceder para a solução deste 
problema, pois temos que contar com um terceiro que é a 
transportadora. Gostaríamos de saber qual será om 
procedimento deste ilustre órgão com relação ao fato 
exposto. 

 
Desta feita, o Secretário Municipal de Educação Sr. Joel José 

Correa Primo encaminhou Ofício n° 360/2021 – SEMEC, com data de 
14 de julho 2021 para a Procuradoria Geral do Município (fls. 660 a 
661), vejamos: 

No último dia 02 de Julho do corrente ano, enviamos à 
empresa em comento um e-mail institucional da 
Secretaria Municipal de Educação solicitando que a 
mesma fizesse a confecção e posteriormente a entrega em 
nosso município dos quantitativos totais do contrato 
citado de acordo com os prazos de entrega estabelecidos 
no mesmo. Também segue em anexo uma cópia do e-mail 
institucional que enviamos à empresa.  

Todavia, na data de hoje, 14 de Julho do corrente ano 
recebemos um e-mail da empresa A VIEIRA SERVIÇOS 
CNPJ: 09.181.312/0001-13 onde no mesmo consta em 
anexo um documento com data de 12 de Julho de 2021 e 
no referido documento (cuja cópia segue em anexo) a 
empresa admite que irá precisar de 12 (doze) dias para 
confecção das apostilas e mais 20 (vinte) dias para 
entrega o que dará um total de 32 (trinta e dois) dias para 



 

os cadernos de atividades chegarem até o município de 
Tucumã e com isso a empresa está admitindo que não irá 
cumprir o prazo de entrega consignado no contrato que é 
de 15 (quinze) dias. 
[...] 
Por isso, diante dos fatos expostos ao norte, faço uso 
deste para solicitar que a Procuradoria Jurídica do 
município de Tucumã tome as medidas cabíveis no 
sentido de fazer o distrato com a empresa já citada uma 
vez que os fatos já evidenciam que a mesma inclusive já 

admitiu via documento que não será capaz de cumprir 
com as cláusulas de contrato no que concerne aos prazos 
de entrega. 

 

Nesse sentido, a Procuradoria Geral do Município Notificou 

Extrajudicial  a Licitante em 15 de julho de 2021  às 16:23 através de e-
mail: servicosavieira@gmail.com,  a qual quedou-se inerte. 

 

Ademais, foi encaminhado ofício n° 80/2021/PMT/ PG, em 27 
de julho de 2021 direcionado a Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação da PMT (fls. 666-667).  
 

DA ANÁLISE JURÍDICA 

 
Nesse ínterim, a Procuradoria Geral do Município colacionou 

aos autos Parecer – Rescisão Unilateral às (fls. 668 a 672), conforme se 

lê: 
III – CONCLUSÃO  
Ante o exposto, esta Procuradoria manifesta-se através 
deste parecer, considerando-se todos os motivos de fato 
e principalmente de direito colhidos, como legalidade, 
razoabilidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, 
no sentindo que é licita e, por conseguinte, possível 
legalmente a Rescisão Unilateral do Contrato Nº 
20210205, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 
PARA IMPRESSÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES 
(APOSTILA), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCUMÃ, 
favoravelmente pelo Distrato Unilateral, assinatura da 
minuta de distrato e publicação do mesmo, 
respeitando os princípios da ampla defesa e do 
contraditório, ante o descumprimento das cláusula 
elencadas neste mister parecer, com a empresa A 
VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ 09.181.312/0001-13, com 
sede na RUA DOM JOÃO VI, 52, PORTO ALEGRE, 

mailto:servicosavieira@gmail.com


 

PORTO ALEGRE-RS, CEP 90660-020, doravante 
designado simplesmente CONTRATADA[...].  
 
No mais deve ser aplicada todas as Sanções pertinentes 
a empresa contratada, conforme estipula a CLÁUSULA 

DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES, conforme 
preceituam no contrato Nº 20210205 e demais 
elencadas na Lei 8.666/93. Bem como aplicação das 
sanções elencadas no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02 
que instituiu a modalidade licitatória do pregão, por se 

tratar esse caso concreto de pregão eletrônico, sendo a 
empresa punida conforme preceitua o artigo citado 
anteriormente, que diz: Art. 7º Quem, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais.  
Sendo assim, o pedido pleiteado junto a Administração, 
deve ser concedido, conforme ficou explanado no corpo 
desse parecer.  
É o parecer. S.M.J. 

 

DA ANÁLISE DA CONTROLADORIA GERAL 
 

Cuidam os autos às folhas 637 a 678 pedido de distrato com a 
empresa A VIEIRA SERVIÇOS – ME, haja vista, o não cumprimento 
das claúsulas do Contrato n° ° 20210205 por parte da licitante.  

 
Nesse sentido, a legislação vigente permite a Rescisão 

Contratual por inexecução total ou parcial de condições avençadas, 
podendo acarretar rescisão do contrato, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/1993, vejamos: 
Art. 77 - A inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.  



 

Art. 78 - Constituem motivo para rescisão do contrato:  
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;  
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos;  
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados;  
IV - O atraso injustificado no início da obra, serviço ou 

fornecimento;  
Art. 79 - A rescisão do contrato poderá ser:  
I - Determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo anterior; 

 

Assim sendo, a rescisão almejada encontra-se perfeitamente 

justificada nos artigos da Lei Federal citados acima, sendo a Rescisão 

Unilateral do Contrato o instrumento adequado ao caso. 

DA RECOMENDAÇÃO 

Esta unidade de Controle Interno ao avaliar a documentação 

apensada, ressalta por meio deste parecer, que a administração 
pública, enquanto titular de um direito violado, não cabe permanecer 
inerte diante o dever de instaurar e impor as sanções, uma vez que é 

ato administrativo vinculado e indisponível, sendo imprescindível a 

análise do contrato:  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o 
descumprimento das obrigações estabelecidas no 
contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicada oficialmente.  
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste 

contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções:  
2.1 - advertência;  
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto 



 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contado da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a CONTRATADA ressarcir a Administração do 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior.  
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a 
CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 
itens 1 e 2 desta cláusula:  
3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao 
prazo proposto e aceito;  
3.2 - pela recusa em substituir qualquer material 
defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não 
ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data 
da rejeição; e  
3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser 
rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de 
rejeição.  
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará 
sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 
da Lei n.º 8.666/93.  
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados 
no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.  
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de 
participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 



 

Igualmente, a decisão pela aplicação da sanção deverá ser 

exarada de forma objetiva, tendo em vista a violação às regras do 
contrato, nesse espeque, sendo devido direito ao contraditório e a ampla 

defesa, entretanto,  permaneceu inerte a licitante, devendo todavia ser 

aplicado as penalidades elencadas no Art. 87 da Lei n° 8.666/93:  

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções: 

I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste 
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de 
competência exclusiva do Ministro de Estado, do 
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação.          

 

Diante de todo o exposto, esta unidade de Controle Interno 

recomenda a aplicação das sanções de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública (Lei nº 8.666, de 1993) e impedimento de 



 

licitar e contratar com a União, Estado, DF e Município (Lei nº 

10.520/2002) e impedimento de licitar e contratar com a União (Decreto 
nº 5.450/2005), devem ser publicadas no DOU e registradas no sistema 

cadastral correspondente ou SICAF. 

DA CONCLUSÃO 

 
Ante ao exposto, não vislumbro óbice a Rescisão 

Unilateral do Contrato n° 20210205 referente ao PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 9/2021 – 004 FME, devendo dar-se 
continuidade ao disposto nesse parecer, observando-se, para tanto, 

os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto 
a obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial 
e Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA.  

 
Esta Unidade de Controle Interno adverte, quanto a aplicação 

das sanções de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração devendo ser imputadas 
a empresa A VIEIRA SERVIÇOS - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.181.312/0001-13; de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
(Lei nº 8.666, de 1993) e impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estado, DF e Município (Lei nº 10.520/2002) e impedimento de 
licitar e contratar com a União (Decreto nº 5.450/2005), devem ser 

publicadas no DOU e registradas no sistema cadastral correspondente 

ou SICAF. 

 

À apreciação da Controladora Geral do Município. 

Tucumã – Pará, 19 de agosto 2021 

 

 
 

 
ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS 

Controladora Geral do Município (UCI) 
Decreto n º 007/2021 

 
 
 
 
 
 



 

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 
A Sra. ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS, responsável pelo Controle 
Interno do Município de Tucumã - Pará, nomeada nos termos do Decreto 

n º 007/2021, declara, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11 da 
RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que analisou 
integralmente a Rescisão Unilateral do Contrato n° 20210205, referente 
ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2021 – 004FME, referente ao 

Pregão Eletrônico SRP, tendo por objeto “REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA 
IMPRESSÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES (APOSTILA), PARA ATENDER 
A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUCUMÃ”, em que 
é requisitante o FUNDO  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, com base 
nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais 
correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra: 
 
(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, 
julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para 
a municipalidade; 

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de 
habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar 
despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer 
de controle interno, encaminhado como anexo; 

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar 
despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou 
ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado 
como anexo. 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão 
sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de 
crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público 
Estadual, para as providências de alçada. 

Tucumã – Pará, 19 de agosto de 2021. 

  

 

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS 
Controladora Geral do Município (UCI) 

Decreto n º 007/2021 
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