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PARECER CONTROLE INTERNO N° 204
Procedência: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Processo Licitatório: INEXIGIBILIDADE nº 6/2021-050505
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação de
Serviços de Manutenção preventiva e corretiva em motores tipo
YAMAHA 90HP, YAMAHA 40 HP, YAMAHA 15HP E MERCURY 25HP,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
RELATORA: Sr(a). Larissa Marques Barbosa, Controladora do Município
de Juruti–PA, sendo responsável pelo Controle Interno conforme Decreto
nº 4.379/2021, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º do artigo 11 da
Resolução n.º 11.410/TCM de 25 de Fevereiro de 2014, que analisou
integralmente a INEXIGIBILIDADE nº 6/2021-050505, com base nas
regras insculpidas pela Lei nº 8.666/1993, artigo 25 I, e demais
instrumentos legais correlatos, declarando o que segue.
I - INTRODUÇÃO
Vieram os autos para análise do procedimento licitatório constante no
Processo Administrativo nº 00050505, na modalidade Inexigibilidade
de Licitação 6/2021-50505, cujo objeto é Contratação de Empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva em motores tipo YAMAHA 90HP, YAMAHA 40 HP,
YAMAHA 15HP E MERCURY 25HP, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a análise
técnica inicial do feito, verificando se os procedimentos que
precederam à realização da Inexigibilidade de Contratação foram dotados
de legalidade, respeitando os princípios da administração pública.
O processo foi autuado, protocolado e numerado, contendo ao
tempo desta apreciação 01 volume.
Passemos à análise.
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II - DA MODALIDADE ADOTADA:
Inexigibilidade de licitação para Contratação de Empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em motores tipo YAMAHA 90HP, YAMAHA 40 HP, YAMAHA
15HP E MERCURY 25HP, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, conforme artigo 25, I, da Lei 8.666/93 e
demais normas pertinentes e suas alterações.
III - DA ANÁLISE PROCEDIMENTAIS:
O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo
licitatório demonstrou o que segue:
1. Consta nos autos a solicitação da Secretaria ordenadora, de acordo
com o Ofício n° 017-2021-SEMMA, Data 05/05/2021;
2. Consta no processo Termo de referência, com a devida justificativa,
detalhamento do objeto, fundamento legal, prazo de vigência,
obrigações da contratada, obrigações da contratante, fiscalização,
rescisão contratual, penalidades e multasse dotação orçamentária,
devidamente assinado pelo ordenador de despesas- Data
15/01/2021;
3. Consta solicitação de disponibilidade orçamentária do ordenador
de despesas para o Setor de orçamento, conforme Memorando n°
016/2021-SEMMA- 05/05/2021;
4. Consta Termo de Declaração de Disponibilidade orçamentária,
assinado
pelo
diretor
de
orçamento
(confirmando
a
disponibilidade), bem como pelo ordenador de despesas- Data
05/05/2021;
5. O Ordenador de despesas autorizou os procedimentos necessários
para o processo de contratação - Data 05/05/2021;
6. Consta Decreto N° 4.495/2021, nomeando o ordenador de
despesas;
7. Consta Termo de Designação de Fiscal, devidamente assinada pelo
fiscal e pelo Ordenador – Data 05/05/2021;
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10. Constam Documentos de habilitação da empresa, declaração de
Exclusividade emitido pela Associação Comercial, bem como certidões,
Alvará de Funcionamento, Declaração de enquadramento, inscrição
estadual, documento do proprietário, requerimento empresarial;
11. Consta Portaria nº 005/2021, nomeando a Comissão Permanente
de Licitação;
12. O presidente da comissão permanente de Licitação autuou o processo
Licitatório- Data 06/05/2021;
13. O presidente da CPL elaborou Justificativa da contratação, pela
necessidade de que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não tem
empresas prestando serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças para motores, como é inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, a empresa é a única no município
com exclusividade e que presta tal serviço, se respaldando no artigo 25,
inciso I da Lei n° 8.666/93. 14/05/2021;
14. Consta Despacho para Procuradoria Jurídica- 17/05/2021;
15. A Assessoria Jurídica analisou a minuta do contrato e emitiu parecer
favorável quanto a legalidade, conforme Parecer Jurídico n°037- Data
18/05/2021;
16. Consta Termo de ratificação- Data 26/05/2021;

III- DA LEGALIDADE
Considerando a razão da escolha do imóvel apresentada pela CPL,
bem como a justificativa do ordenador de despesa presente no termo de
referência, constatou-se que a empresa atende as necessidades da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a finalidade pretendida,
tendo em vista que o Município de Juruti não possui empresas que
prestam o serviço solicitado para atenda este fim específico, atendendo
assim, o artigo 25, I, da Lei 8.666/93, que é a base para contratações
dessa natureza.
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IV - DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS:
RECOMENDO a inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, site
da Prefeitura: www.juruti.pa.gov.br – Portal da Transparência e
publicação no Diário Oficial da União (DOU), jornal de grande circulação
do Estado (Diário do Pará).
RECOMENDO que seja feita alteração na Data do Termo de
Referência, o presente documento encontra-se com duas datas
diferentes, causando contradição na ordem cronológica do processo.
RECOMENDO a inclusão da Portaria do Fiscal de Contrato.

V- CONCLUSÃO
Salvo melhor juízo, a Unidade de Controle Interno manifesta-se
favorável, pelos motivos acima expostos, podendo a administração
pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas.
Juruti, 25 de junho de 2021.
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