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PARECER Nº 195/2021 

A CLP – Comissão Processante de Licitação da Prefeitura Municipal 

de Redenção em 16.11.2021, solicitou a este Controle Interno Municipal, 

Parecer de Conformidade sobre o: 

Processo Licitatório nº 170/2021;   

Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021; 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO 

AEROPORTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

MUNICIPIO DE REDENÇÃO. 

 

I - DO RELATÓRIO E ANÁLISE 

O Processo em tela é composto por 03 (tres) volume(s), numerado(s) 

de fls. 001 a 1.248, com critério de menor preço global. O verso em branco 

da folhas não estão targeado com carimbo “em branco”.  

 

 Destacamos os seguintes documentos, nos moldes do a seguir 

exposto: 

           * Abertura do processo autuado e numerado, nos termos do art. 

38 da 8.666/93;    

           * Justificativa de lavra do Secretário Municipal de obras e 

infraestrutura urbana, onde descreve o projeto e argumentações, (fls. 

05/06); 

  *  Quadro de Cotação nº 2124/2021, (fls.013/014); Plano de 

trabalho, (fls.015 a 019); declaração da SEFIN, constatando existir 

recursos orçamentários para fazer frente as despesas oriundas desta 

contração,(fls. 021); 

 *    Orçamento da Obra /desonerado, (fls. 022 a 051); Memorial 

descritivo, (fls.052 a 088); 

   *     Edital com seus respectivos anexos, (fls.092 a 113);  

   *     Minuta do Contrato (fls.114 a 120) e seus anexos pertinentes; 

 *  Autorização da autoridade competente para abertura da 

licitação, nos termos do caput do 38 da Lei 8.666/93, (fls.090/091); 

  * Parecer do Jurídico nº 385/2021, (fls.122 a 124); opinando pela 

legalidade do presente processo licitatório; 

 * Resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela CTHT 

BRASIL EIRELI, referente SINAPI DESONERADO/2021, (fls. 138 a 140); 

 * Avisos e Publicações, (fls.126 a 137); 
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 * Decisão do Chefe do Executivo sobre recurso administrativo 

impetrado pela Oliveira Ribeiro Construtora e Engenharia-EIRELI, 

(fls.756 a 763); 

 * Ata de recebimento dos envelopes, (fls.772); 

* Parecer Técnico TP 014/2021, de lavra do Engenheiro Civil CREA 

nº 1511569832, opinando pelo prosseguir do feito, apesar de haver 

divergência documental; 

 * Ata de Resultado da(s) proposta(s), (fls. 1.238/1.239). 

As propostas foram analisadas de acordo com o Edital, 

considerando os critérios da Legislação vigente.  

A formalização do processo em tela atende os requisitos da Lei 

8.666/93, nos moldes do apresentado.  

Não vislumbramos ilícitos. s.m.j. 

 

II - DO PARECER E RECOMENDAÇÃO 

Portanto, o Controle Interno do Município de Redenção-Pará, para 

os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, nos termos do artigo 11, da RESOLUÇÃO nº 11.410/TCM/PA; após 

registro da documentação supra mencionada do Processo licitatório em 

questão.  DECLARA-O revestido das formalidades legais. s.m.j. 

 

 RECOMEMDAMOS a publicação de todos os anexos pertinentes a 

Processo Licitatório em foco, no Portal do TCM/PA e no Portal de 

Transparência do Município, como determina a Legislação do TCM/PA. 

 

 

Redenção-Pá, 17 de novembro de 2021. 

 

É o Parecer. 

 
Sergio Tavares 

                                     Controlador Interno Municipal 
  Decreto nº 014/2021. 
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