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PARECER CONTROLE INTERNO N°760 
 

Procedência: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
  
Processo Licitatório: Carta Convite nº 004/2021. 

 
Finalidade: Parecer opinativo Controle Interno.  

 
Objeto: Locação de uma balsa sem tripulação para atracação de 
embarcações, servindo de embarque e desembarque no porto da 

cidade de Juruti, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.  

 
I - INTRODUÇÃO  
 

Vieram os autos para análise do procedimento licitatório constante no 
Processo Administrativo nº 00301101/2021, na modalidade Carta 
Convite, cujo objeto é Locação de uma balsa sem tripulação para 

atracação de embarcações, servindo de embarque e desembarque no 
porto da cidade de Juruti, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura.  
 

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, conforme artigo 37 
da CRFB/88.  

 

O processo foi autuado, protocolado e numerado, contendo ao 
tempo desta apreciação 01 volume.  

 
Passemos à análise.  
 

II - DA MODALIDADE ADOTADA:  
 

Carta Convite para Locação de uma balsa sem tripulação para atracação 
de embarcações, servindo de embarque e desembarque no porto da 
cidade de Juruti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, conforme artigo 22, §3º da Lei 8.666/93. 
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III - DAS ANÁLISES PROCEDIMENTAIS:  
 

Constam nos autos os seguintes documentos: 
 

1. Termo de Abertura – fls 01; 

2. Memorando 122/2021 da secretaria ordenadora para a secretaria 
municipal de planejamento orçamento e finanças, contendo Termo 
de referência com justificativa, especificações do objeto, obrigações 

da contratada e contratante, da entrega, da fiscalização do 
contrato, do pagamento e da proposta- fls 02 a 06; 

3. Cotação de preços com as seguintes empresas: Lunave-ME; Farma 
1000 LTDA-ME; Oliveira construtora e serviços LTDA- fls 07 a 18; 

4. Média de preços- fls 19; 

5. Memorando nº 121/2021-SEMINF, solicitando confirmação e 
previsão de disponibilidade orçamentária para o departamento de 
orçamento, em cumprimento ao disposto no artigo 14 da Lei 

8.666/93 – fls 20; 

6. Termo de declaração de disponibilidade orçamentária- fls 21; 

7. O ordenador da pasta, senhor Marcelo de Souza Pereira, autorizou 
a abertura de procedimento licitatório- fls 22; 

8. O presidente da comissão permanente de licitação, senhor Cosme 

de Sousa Ferreira, autuou o processo-fls 25; 

9. Portaria nº 061/2021, instituindo a Comissão Permanente de 
Licitação- fls 26; 

10. Despacho para assessoria jurídica contendo minuta do edital e 

seus anexos-fls 27 a 49; 

11. Parecer jurídico nº165/2021, recomendando que seja publicado o 
edital nos murais da prefeitura, da secretaria de infraestrutura, 
bem como o resultado no Mural do TCM/PA e Portal da 

Transparência-fls 50 a 54; 

12. Edital do convite nº004/2021 e seus anexos- fls 56 a 73; 

13. Aviso de licitação-fls 74; 

14. Certidão de divulgação no flanelógrafo da municipalidade, em 06 
de dezembro de 2021- fls 75; 
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15. Juntada de protocolos-fls 76; 

16. Termo de recebimento do edital assinado pelas 3 empresas que 
participaram da cotação de preços-fls 77 a 79; 

17. Documentos das empresas supracitadas-fls 82 a 259; 

18. Mapa de preços das propostas-fls 260; 

19. Ata de sessão de julgamento dos envelopes 1 e 2-fls 261 e 262; 

20. Termo de adjudicação, adjudicando a empresa farma 1000 LTDA-
ME, CNPJ: 11.168.670/0001-33, com o valor global de R$ 
172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), como vencedora do 

certame- fls 263; 

21. Despacho para assessoria jurídica- fls 264; 

22. Parecer jurídico nº 174/2021, opinando pelo prosseguimento do 
feito, com a devida adjudicação e homologação-fls 265 a 273; 

23. Contrato nº 20211293, celebrado entre a secretaria ordenadora 

(SEMINF) e a empresa Farma 1000 LTDA-ME, representada por 
Gleidson Robert Paulain Machado, sendo o valor global de 
172.000,00 e a vigência de 17/12/2021 a 17/08/2022- fls 274 a 

277;  

24. Fica designado o servidor Marcino Toscano dos Santos, portador 
do RG nº 3330925 SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº 623.404.502-

25 para fiscalizar o contrato, nos termos da “cláusula quarta- 4.5”, 
bem como termo de designação do fiscal de contrato – fls 281; 

25. Termo de encerramento – fls 282. 

 
IV – RECOMENDAÇÕES:  

       RECOMENDO a inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, site da 

Prefeitura: www.juruti.pa.gov.br – Portal da Transparência, obedecendo, 

assim, o princípio da Publicidade. 

 Considerando a ausência do Termo de Homologação, bem como a 

recomendação da assessoria jurídica no parecer nº 174/2021 (fls 272), 

ressalto a importância do documento e a exigência prevista em lei, 

conforme art. 43, inciso VI da Lei 8.666/93: “A licitação será 

http://www.juruti.pa.gov.br/
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processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: VI- 

Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e 

adjudicação do objeto de licitação”. 

     Juruti, 28 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 

LARISSA MARQUES BARBOSA 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

Decreto 4.739/2021 

 
 

 
 


		2021-12-28T12:46:50-0300
	LARISSA MARQUES BARBOSA:01716297281




