
 

PARECER CONTROLE INTERNO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022/FMS 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-035FMS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS, PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

MUNICIPAL, PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGO DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS (ACE) DE TUCUMÃ/PA. 

 
 

 

 

Vem a exame desta Controladoria o presente Processo 
Administrativo n° 068/2022/FMS, modalidade: Pregão 

Presencial 9/2022-035FMS, requisitado  FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE-FMS pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

sob n°11.234.776/0001-92, cujo objeto é “Contratação de 
empresa para execução de serviços técnicos, profissionais 
especializados para planejamento, organização e instauração de 
Processo Seletivo Público Municipal, para provimento de vagas de 
cargo de Agentes Comunitários De Saúde (ACS) e Agentes De 
Combate Às Endemias (ACE) de Tucumã/PA”, sendo instruído 
pela autarquia requisitante e pela Comissão de Licitação, 
conforme especificações técnicas constantes no Edital e seus 

Anexos e demais documentos juntados.  

Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a análise 
técnica inicial do feito, verificando se os procedimentos que precederam 
à realização do Pregão foram dotados de legalidade, respeitando os 
princípios da Administração Pública. 

Além disso, visa avaliar a proposta vencedora e sua 
conformidade com os preceitos do Edital, das Leis nº 8.666/1993, nº 
10.520/02 e demais dispositivos jurídicos pertinentes, com ênfase nos 

parâmetros da regularidade fiscal e trabalhista e demonstrações 
contábeis, para comprovação de exequibilidade de uma futura 

contratação. 



 

O processo foi devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo ao tempo desta apreciação 374 laudas reunidas em único 
volume. 

O presente processo administrativo foi instruído com os 
seguintes documentos: 

a) Ofício n° 546/SMS/PMT, com data de 08 de 

fevereiro de 2022, solicitando autorização para 
realização do Processo Licitatório (fls. 02 a 03); 
b) Documento – Piso Salarial dos ACS recebe 

reajuste para 2021 – Data de Publicação: 
08/12/2020 (fls. 04); 

c) Documento de Oficialização de Demanda- DOD 
(fls. 05 a 06); 
d) Solicitação de Despesa n° 2022028001 (fls. 07); 

e) Abertura de Licitação Pública (fls. 08); 
f) Instauração do Processo Administrativo (fls. 09); 

g) Despacho ao Setor de Compras e Serviços (fls. 10 
a 11); 
h) Resultado de Cotações de Preço (fls. 12 a 22);  

i) Mapa de Cotação de Preços – preço médio (fls. 
23), Resumo de Cotação de Preços – menor valor (fls. 
24), Resumo de Cotação de Preços – menor médio (fls. 

25); 
j) Despacho Pedido de Dotação Orçamentária (fls. 

26); 
k) Despacho Resposta ao Pedido de Dotação 
Orçamentária (fls. 27); 

l) Termo de Referência – Especificações Mínimas e 
Quantitativos Estimados (fls. 28 a 58); 

m) Declaração De Adequação Orçamentária E 
Financeira (Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 
101/2000) - (fls. 59); 

n) Autorização da Autoridade Competente (fls. 60);  

o) Autuação do Processo Administrativo (fls. 63); 
p) Minuta de Edital Pregão Presencial N° 9/2022-

___FMS. Processo Licitatório n° 068/2022/FMS (fls. 
64 a 166); 

q) Parecer Assessoria Jurídica as folhas 168 a 
171, com o seguinte teor, “Portanto, considerando que 
o caso ora em análise, encontra-se perfeitamente 
adequado à lei. Bem como, toda a documentação e 



 

trâmites necessários foram observados, opinamos pela 
regularidade do PREGÃO PRESENCIAL- PROCESSO N° 
9/2022-035FMS, para que sejam produzidos seus 
efeitos legais. São os termos.”; 
r) EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2022-
035FMS. PROCESSO LICITATÓRIO N° 

068/2022/FMS e seus anexos (fls. 172 a 272); 
Anexo I - Termo de Referência - Especificações 
Mínimas e Quantitativos Estimados 2. Da 

justificativa: “2.1. O objeto deste Termo de Referência 

justifica-se pela necessidade de: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGO DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE) DE TUCUMÃ/PA, onde 
por sua vez a devida contratação tem por objetivo a 
necessidade de realização de execução de serviços 
técnicos, profissionais especializados para planejamento, 
organização e instauração de processo seletivo público 
municipal, para provimento de vagas de cargo de agentes 
comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às 
endemias (ACE) de TUCUMÃ-PA, dessa forma decorre da 
realização do devido Processo Seletivo Público para seleção 
de candidatos para preenchimento de vagas de Nível Médio 
[...]. 
Além do mais o Ministério da Saúde definiu através de 
portaria previstas na Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 
2.006, com alterações introduzidas pela Lei nº 12.994, de 
17 de junho de 2.014, que dispor sobre as diretrizes do 
plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate às Endemias, dentre outras 
disposições, que, o sistema oficial da Atenção Básica, 
deverá ser o e-SUS. O Atendimento das necessidades dos 
usuários do Sistema Municipal de Saúde, nos termos da 
Política Nacional de Atenção à Saúde da população exige 

dos Gestores Municipais, a adoção de modelos gerenciais 
com os quais se possa ter no nível local, acesso às 
informações, de maneira rápida e segura, contribuindo na 
execução das ações de planejamento, regulação, controle 
e avaliação de Serviços de Saúde”. 

A organização das informações com prioridade para a 
Atenção Básica é princípio basilar da estruturação do 



 

Sistema Único de Saúde – SUS e sua efetividade 
operacional e resolutividade clínica requer um fluxo 
constante, organizado e qualificado de informações. A 
adoção de novos modelos de parceria para a prestação de 
serviços de saúde à população, como é o caso dos 
contratos de parceria da Administração Pública com 
Organizações Sociais, exige do Poder Público a adoção de 
uma nova postura, mais focada na gestão da informação e 
de sua utilização estratégica. O principal benefício previsto 
com a contratação do objeto deste Termo de referência está 

relacionado à elevação direta do nível de eficiência do 
Sistema de Saúde Pública do município, quer pelas 
vantagens aqui delineadas, quer pela consecução da 
integração com as iniciativas no âmbito do SUS, objetivo 
central das iniciativas do Ministério da Saúde.  

s) Extrato de Publicações na Impressa Oficial (fls. 
273 a 275); 
t) Resumo de Licitação -TCM/PA (fls. 276 a 277); 

u) Lista de Presença (fls. 279); 
v) Ata de Realização de Pregão Presencial (fls. 373 
a 374);  

 
DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA 

Documentos de habilitação da empresa C. P. DE SOUSA 

EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n° 15.530.309/0001-60, conforme documentos acostados no presente 
processo:  

A) CREDENCIAMENTO: Declaração conforme 
anexos do Edital (fls. 280 a 284); Contrato Social da 
Sociedade Limitada e suas alterações Contratuais (fls. 

285 a 291); Documento de Identificação do Sócio 
Administrador (fls. 304); CNPJ (fls. 305); Certidão 

Simplificada – JUCETINS (fls. 306). 
B) ENVELOPE 01 PROPOSTA –   Proposta de 
Preços (fls. 309 a 312). 
 

C) ENVELOPE 02 DOCUMENTAÇÃO – Declarações 

conforme o edital (fls. 313 a 317); Certidão 
Simplificada – JUCETINS (fls. 318); Contrato Social 

da Sociedade Limitada e suas alterações Contratuais 
(fls. 319 a 343); CNPJ (fls. 344); certidões conforme 
Edital (fls. 345 a 351); Balanço patrimonial – 2021 



 

(fls. 352 a 362); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 

363 a 365); Confirmação de Autenticidade das 
certidões (fls. 366 a 372). 
 

Desta feita, o objeto deste processo administrativo em relação 

a empresa C. P. DE SOUSA EIRELI - ME, perfaz o valor total de 
R$49.000,00 (Quarenta e nove mil reais).  

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Avaliando a documentação apensada, restou comprovada a 
regularidade fiscal e trabalhista da  empresa licitante. A comprovação de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista é pré-requisito para celebração de 

contratos com a Administração Pública, incluindo os respectivos termos 
aditivos oriundos dos contratos. 

Ressaltamos, como medida de cautela, quanto à necessidade 
de manutenção das condições de habilitação acima denotadas quando da 
formalização dos pactos contratuais decorrentes da contratação ora em 

análise, bem como durante todo o curso da execução do objeto 
contratual. 

DA CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, não vislumbro óbice ao prosseguimento do 
Processo Administrativo n° 068/2022/FMS, modalidade: Pregão 

Presencial 9/2022-035FMS, devendo dar-se continuidade ao processo 
para fins de publicidade e formalização de Contrato, 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.  

À apreciação da Controladora Geral do Município  

Tucumã – Pará, 15 de junho de 2022 

 
 
 

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 o 
Processo Administrativo n° 068/2022/FMS, modalidade: Pregão Presencial 
9/2022-035FMS, tendo por objeto a “Contratação de empresa para execução de 
serviços técnicos, profissionais especializados para planejamento, organização e 
instauração de Processo Seletivo Público Municipal, para provimento de vagas de 
cargo de Agentes Comunitários De Saúde (ACS) e Agentes De Combate Às 
Endemias (ACE) de Tucumã/PA”, em que é requisitante a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TUCUMÃ – PMT, 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, 15 de junho de 2022. 

 Responsável pelo Controle Interno: 

 

 

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

Decreto n º 007/2021 
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