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Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 9/2021.003 - PMI 

Processo Licitatório nº 9/2021.003-PMI, referente à Modalidade Pregão Presencial, tendo por OBJETO: Contratação de 

Empresa especializada em serviços de Locação de veículos tais como caminhonete gabine Dupla 4x4, Tipo Viatura para 

atender a demanda da Autarquia municipal de Trânsito de Itupiranga – PA.  

 

PARECER FINAL 

O Sr. Raimundo Nonato Mendes Silva, responsável pela Controladoria 

Municipal, nomeado pela Portaria de nº 07/2021, 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. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que 

analisou integralmente o Processo Licitatório nº 9/2021.003-PMI, referente à 

Modalidade Pregão Presencial, tendo por OBJETO: Contratação de Empresa 

especializada em serviços de Locação de veículos tais como caminhonete 

gabine Dupla 4x4, Tipo Viatura para atender a demanda da Autarquia 

municipal de Trânsito de Itupiranga – PA, com base nas regras insculpidas 

pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara 

que foi: 

 

 1. Verificado o processo e o mesmo encontra-se devidamente autuado, 

protocolado e enumerado, com a descrição sucinta do objeto e a respectiva 

autorização das autoridades competentes, bem como, o pedido acompanhado 

de descrição detalhada do objeto, o que atende o caput do art. 38 da Lei 

8.666/1993; 
 

Art. 38. “O procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 

protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente”. 

 

Os autos foram encaminhados a Controladoria Geral do 

Município para manifestação acerca da legalidade do procedimento licitatório, 

E verificação da MINUTA DE EDITAL, emitido parecer favorável acerca do 

mesmo e recomendando seu andamento, sendo feito Publicações para certame. 

Sendo feitas as publicações no Diário Oficial da União – Serção 

3, Nº 78 pág. 212, em 28 de abril de 2021, no Diário Oficial do Estado nº 34.565, 

pág. 87, protocolo 649547, site do TCM/PA e na mesma data no Jornal 

Amazonia, pág. 4 (gerais). 

Disponibilizado o Edital e seus anexos nos respectivos 



 

CNPJ N° 05.077.102/0001-29 – www.itupiranga.pa.gov.br - Av. 14 de Julho, n° 12 - Centro - CEP 68580-000 - 
Itupiranga- PA 

 

endereços eletrônicos: https: itupiranga.pa.gov.br; www.tcm.pa.gov.br e através 

das solicitações para o E-mail: itupiranga.licita@gmail.com, além da entrega 

pelo setor da CPL, na Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

 

PARECER; 

 

  Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pela 

Administração Pública não deixa dúvidas sobre a necessidade contratação da 

empresa para fornecimento dos itens/serviços licitados.  

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer 

jurídico de nº 39/2021 da Procuradoria Municipal, esta Controladoria segue 

parecer jurídico e opina pela regularidade. 

  Infere-nos informar que a empresa adjudicada foi convocada para 

assinatura do contrato, de acordo com o preceituado no art. 4°, XVI, XXI, XXII 

da Lei n° 10.520/2002 e art. 64 da Lei n° 8.666/1993.  

O extrato do contrato foi devidamente publicado em consonância de 

Lei...  
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das 

partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato 

que autorizou a sua lavratura, o número do processo 

da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a 

sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 

cláusulas contratuais.  

§ 1º A publicação resumida do instrumento de 

contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 

que é condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela Administração na mesma data de 

sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 

dias, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 

ônus.  

Em consonância com o art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei n° 8.666/1993, 

designado à nomeação de fiscal de contrato Sr. AMARO BARBOSA DOS 

SANTOS JUNIOR.  
Art. 58. O regime jurídico dos contratos 

administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

III - fiscalizar-lhes a execução;  

Art. 67. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 

de informações pertinentes a essa atribuição.  

Assim, após o exame do processo, com base nas regras exarados pela 

Resolução Administrativa n° 43/2017/TCM-PA de 19 de dezembro de 2017, que 

dispõe acerca dos documentos mínimos exigidos para lançamento do processo 

http://www.tcm.pa.gov.br/
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no mural de licitações, entende-se que o processo está devidamente; Conforme 

estatuído no art. 38, VII da Lei n° 8.666/93.  

 Houve atendimento aos princípios secundários da boa gestão pública, a 

saber: Interesse Público, Finalidade, Igualdade, Lealdade e boa-fé, Motivação, 

Razoabilidade e da Proporcionalidade, sendo-os demonstrados pela unidade 

requerente da sua necessidade dos itens/serviços licitados, configurando, 

portanto, utilização do orçamento público e receita financeira em reais 

necessidades da administração pública municipal. 

 Recomendamos a prosseguir com os tramites legais e a mesma está apta 

a gerar despesas para esta Municipalidade; Esta Controladoria segue o Parecer 

da Procuradoria e orienta a Comissão Permanente de Licitação que divulguem 

no site da Prefeitura(https://itupiranga.pa.gov.br/categoria/licitacoes) e no Site 

do TCM/PA – Jurisdicionados/Mural de Licitações.( 

https://www.tcm.pa.gov.br/). 
 

 

 

 

É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ.  

 

       Itupiranga, 31 de maio 2021. 
 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 07/2021-PMI. 


		2021-05-31T17:45:17-0300
	RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA:82758123215




