ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à determinação contida nos termos da Resolução nº. 11.535/TCMPA, de 01 de julho de 2014, e suas alterações, este Controle Interno DECLARA, para todos
os fins de direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que
analisou integralmente o Processo discriminado a seguir:
PROCESSO Nº: 9/2021-00015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP)
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB
VENCEDORES: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 2.722.076,00
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE
LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE
2021.
Verificou-se, que o processo em análise foi devidamente formalizado e autuado em
02 (dois) volumes com numeração sequencial, iniciou-se por meio de expediente
administrativo com a respectiva autorização do ordenador, indicação do seu objeto,
informação de dotação orçamentária, foi dada ampla publicação, bem como, os
documentos e certidões apresentados pela empresa vencedora estão em conformidade
com o solicitado no edital do certame.
Cabe ressaltar que, quatro empresas participaram do certame, a saber: MATRANS
EIRELI; J. A. DA SILVA SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI; TRIUNFO LOGÍSTICA &
COMERCIAL EIRELI; LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI. Porém, as empresas
MATRANS EIRELI e J. A. DA SILVA SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI foram
inabilitadas por deixarem de cumprir todas as exigências do edital, já a empresa TRIUNFO
LOGÍSTICA & COMERCIAL EIRELI solicitou desistência do certame alegando motivos
pessoais. Desse modo, foi habilitada para a fase de lance apenas a empresa LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI, mesmo assim, o pregoeiro negociou com o licitante e
conseguiu fechar a fase de lances com o valor total de R$ 2.722.076,00 sendo menor do
que o valor de referência que era de R$ 2.747.671,64.
Vimos também que houve recurso contra o resultado deste pregão apresentado pela
empresa MATRANS EIRELI, porém foram negados pelo pregoeiro e equipe.
Todos os eventos foram registrados na ata de realização do pregão constante nos
autos do processo licitatório. Além disso, a Assessoria Jurídica Municipal emitiu parecer
favorável acerca da legalidade e regularidade do processo licitatório mencionado ao norte,
conforme Parecer Jurídico constante no processo.
Portanto, com base nas regras insculpidas na Lei 10.520/2002 em conjunto com a
Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o
Processo Licitatório encontra-se:
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(X) Revestido das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e
publicidade, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.
Contudo, pelo motivo de existir recurso, recomenda-se que este processo seja
submetido novamente à apreciação da Assessoria Jurídica para que dessa vez possam
examinar todo o processo nas fase interna e externa, com uma análise estritamente
jurídica, de modo a evitar posteriores nulidades, primando pela higidez do processo de
contratação pública.
Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo Licitatório
supramencionado está em ordem, podendo a administração pública dar sequência a
realização e execução das referidas despesas. Declaro estar ciente de que as informações
aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos.
Por fim, orienta-se que seja promovida a publicidade deste processo no Portal de
Transparência deste Município (www.domeliseu.pa.gov.br), ao mesmo tempo, que também
seja incluído no Mural de Licitações do TCM/PA em atendimento a Resolução nº.
11.535/TCM-PA e suas alterações.

Dom Eliseu, 24 de setembro de 2021.

PAULO BRUNO Assinado de forma
digital por PAULO
DA SILVA
BRUNO DA SILVA
ARRUDA:0717 ARRUDA:07173858682
Dados: 2021.10.13
10:33:28 -03'00'
3858682
_____________________

Paulo Bruno da Silva Arruda
Controlador Geral do Município
Decreto Municipal nº 014/2021/GP

Av. JK de Oliveira, 02, Centro, Dom Eliseu, Estado do Pará, 68.633-000, (94) 3335-2210

