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MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA – GERAL-SG

DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN
DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ANÁLISE FINANCEIRA-DIAF

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE FINANCEIRA-COAF
Esplanada dos Ministério s – Bloco  “Q” – Pro toco lo

Zona - Cívico  Administrativa – CEP – 70.049-900 – Brasília-DF
Telefone: (61) 2023-5111 – Endereço  eletrônico : pcn@defesa.gov.br

PARECER N° 1537/SG/DPCN/DIAF/COAF/MD.

 

ASSUNTO: Análise do Processo licitatório do Convênio nº  121/DPCN/2017 - Siconv 843014.

I -  INTRODUÇÃO

1. Trata o presente da análise do processo licitatório do Convênio nº  121/DPCN/2017 -
Siconv 843014 – celebrado entre este Ministério e o Município de Benjamin Constant/AM. O objeto do
convênio em questão é a Implantação de Iluminação no Estadio Municipal/AM, com vigência
estabelecida de 30/12/2017 até 23/06/2019, sendo a data limite para o envio da prestação de contas em
22/08/2019, em atendimento aos ditames da Portaria Interministerial nº  424, de 30 de dezembro de
2016. 

2. A análise repousa sobre o aceite do processo licitatório em conformidade com o art. 6º ,
inciso II, alínea "d" combinado com o art. 41, inciso II, alínea "b" ambos da Portaria Interministerial nº
424/2016, para liberação dos valores envolvidos na formalização do instrumento:

Quadro 1 – Execução financeira do Convênio
RECURSOS PREVISTO AUFERIDO EXECUTADO SALDO

CONCEDENTE (99,88%) 300.000,00 0,00 0,00 0,00
CONVENENTE (0,12%) 7.500,00 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 307,500,00 0,00 0,00 0,00

 

II – EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

II.1 – DO PROCESSO LICITATÓRIO

3. A análise do procedimento licitatório tem por finalidade nesse primeiro momento
possibilitar o aceite do processo licitatório, e com isso viabilizar a liberação do recurso financeiro a
cargo do concedente, em conformidade com o previsto no art. 41, inciso II, alínea "b" da Portaria
Interministerial nº  424/2016:

Art. 41. A liberação  de recursos deverá oco rrer da seguinte  fo rma:
II - a liberação  da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao :
b) conclusão  da análise  técnica e  aceite  do  processo  lic itatório  pelo  concedente  ou
mandatária; e

4. Neste contexto verificou-se que o Convenente adotou a Tomada de Preço nº
007/CPL/2018, modalidade adequada ao valor do convênio.

5. De acordo com a documentação inserida no Portal dos Convênios - Siconv, foi
identificado que o Convenente deu publicidade a licitação nos meios de divulgação: Diário Oficial da
União no dia 13 de novembro 2018, Diário Oficial do Estado de 13/11/2018, Diário Oficial dos
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Municípios de 14/11/2018 e no Jornal de grande circulação "Diário do Amazonas" de 14 /11/2018 todos
com a previsão de abertura do certame para o dia 30/11/2018. Dessa forma, verifica-se que foi
atendido o prazo mínimo de publicidade e os meios de publicidade do art.21 da Lei nº  8.666/93. 

6. A princípio a licitação foi realizada de forma contemporânea, uma vez que o Termo de
Convênio foi celebrado em 30/12/2017, o Projeto Básico foi aprovado pela Divisão de Engenharia -
Dieng desta Concedente por meio do Parecer 2018ANA0319 em 04/06/2018 e a abertura do certame
se deu em 13/11/18. Portanto, conclui-se que as publicações ocorreram em data posterior a aprovação
do projeto básico, respeitando assim o art. 50 da Portaria Interministerial nº  424/2016.

7. Em consonância com o previsto no § 3º  do art. 62 da Portaria Interministerial nº
507/2011, o Convenente apresentou a Ata de realização do certame datada de 30/11/2018, contento o
recebimento, abertura e julgamento da proposta apresentada, sendo declarado como vencedora do
certame a empresa MEGACON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, pelo valor de R$
305.516,92 (trezentos e cinco mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos).

8. O convenente registrou a empresa vencedora no campo "Fornecedores", única
participante do certame, conforme previsto no §3º  do art. 49 da Portaria Interministerial nº  424/2016. 

9. O convenente apresentou o Termo de Homologação e adjudicação para a empresa
vencedora, conforme requer a Portaria Interministerial nº  424/2016.

10. Em atendimento ao art. 44 da Portaria Interministerial nº  424/2016 o Convenente
apresentou a consulta ao CNIA e o CEIS da empresa vencedora realizadas em 30/11/2018, contudo,
deixou de apresentar a do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. Solicito
apresentar. 

Art. 44. É vedada, na hipó tese de aplicação  de recursos federais a serem repassados mediante
instrumentos regulados po r esta Po rtaria ou termos de parcerias, a partic ipação  em lic itação  ou
a contratação  de empresas que constem:
I - no  cadastro  de empresas inidôneas do  Tribunal de Contas da União , do  Ministério  da
Transparência, Fiscalização  e  Contro ladoria-Geral da União ;
II -  no  Sistema de Cadastramento  Unificado  de Fornecedores -  SICAF como impedidas
ou suspensas; ou
III - no  Cadastro  Nacional de Condenações Civis po r Ato  de Improbidade Administrativa e
Ineleg ibilidade, supervisionado  pelo  Conselho  Nacional de Justiça.

11. Com relação a consulta CEIS, o convenente deverá promover novamente a consulta no
momento da contratação ou da ordem de entrega do bem da empresa conforme previsto no art. 44, §
único da Portaria Interministerial nº  424/2016.

Parág rafo  único . O convenente deve consultar a situação  do  fo rnecedor selecionado  no
Cadastro  Nacional de Empresas Inidôneas e  Suspensas - Ceis, po r meio  de acesso  ao  Portal
da Transparência na internet, antes de so lic itar a prestação  do  serviço  ou a entrega do  bem.

12. Em atenção ao art. 6º , inciso II, alínea "d" da Portaria Interministerial nº  424/2016, o
Convenente apresentou Declaração assinado pelo gestor municipal, o qual declara que o processo
licitatório atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial a Lei
8.666/93. Cabe destacar que o enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado é
mérito a ser verificado pela Dieng. 

13. A Convenente anexou no Siconv a declaração atestando o atendimento ao disposto no
art. 16 do Decreto nº  7.983/13, no tocante a elaboração da proposta da licitante. 

II.2 – DA CONTRATAÇÃO

14. A celebração deverá ocorrer no momento oportunio.

15. Faz-se necessário orientar que o convenente insira no contrato a inclusão da "cláusula
de livre acesso"  conforme previsto no art. 43 da Portaria Interministerial nº  424/2016. Caso não seja
inserido o respectivo dispositivo e não sendo computado dano ao erário o convênio será aprovado
com ressalva.
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IV – DA ANÁLISE TÉCNICA

16. O processo será submetido a análise da Divisão de Engenharia, que certificará o
correto  enquadramento do objeto conveniado com o licitado, bem como os preços praticados pelo
licitante vencedor na forma da alínea "d" do inciso II do art. 6º  da Portaria Interministerial nº  424/2016. 

V – DA CONCLUSÃO

17. A análise do processo licitatório ateve-se aos itens dispostos no art. 6º , inciso II, alínea
"d" da Portaria Interministerial nº  424/2016:

Art. 6º  São  competências e  responsabilidades do  concedente:
(...)
II - operacionalizar a execução  dos pro jetos e  atividades, mediante:
d) verificação  de realização  do  procedimento  lic itató rio  pelo  convenente , atendo-se à
documentação  no  que tange: à contemporaneidade do  certame, aos preços do  lic itante
vencedor e  sua compatibilidade com os preços de referência, ao  respectivo
enquadramento  do  objeto  ajustado  com o  efetivamente lic itado  e  ao  fornecimento  pelo
convenente de declaração  expressa firmada por representante legal do  órgão  ou
entidade convenente, ou reg istro  no  SICONV que a substitua, atestando  o  atendimento
às disposições legais aplicáveis;

18. Dada a análise do processo, verificou-se o atendimento a contemporaneidade do
certame, pois o mesmo foi realizado após aprovação do projeto básico e assinatura do termo de
convênio, o preço da licitante vencedora encontra-se de acordo com o aprovado e inseriu-se a análise
jurídica do certame atestando a compatibilidade com a Lei nº  8.666/1993. Entretanto, conforme
apontado no parágrafo 10º  o Convenente não cumpriu de forma integral o art. 44  da Portaria
Interministerial nº  424/2016, quanto a apresentação do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, a qual deverá ser consultada no site:https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf.

19. Neste contexto, diante dos documentos disponibilizados até o
presente momento, a análise financeira da transferência voluntária em tela considera que o certame
licitatório vinculado a Tomada de Preço 007/CPL/2018 está NÃO ESTÁ ACEITO  sob o viés
financeiro, tendo a necessidade de que o Município de Benjamin Constant/AM apresente o documento
requerido acima.

 
 

Brasília, 06 de dezembro de 2018.

ELABORADO POR:
JEFERSON LEMES CARDOSO -  Cb
Fiscal de convênio

APROVADO POR:
MARCELO LUIS OLESKOVICZ –  Cel
Coordenador da COAF

REGINALDO TRINDADE LISBOA
Ordenador de Despesas do DPCN

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Luis Oleskovicz , Assistente Técnico(a)
Militar, em 10/12/2018, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º ,
art. 6º , do Decreto nº  8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
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Documento assinado eletronicamente por Jeferson Lemes Cardoso, Fiscal de Convênio, em
10/12/2018, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º , art. 6º , do
Decreto nº  8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Trindade Lisbôa, Ordenador(a) de
Despesas , em 10/12/2018, às 19:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
1º, art. 6º , do Decreto nº  8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 1357799 e o
código CRC 01B63A84 .
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