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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE PREGAO ELETRONICO 

Nº017/2022/SEMED/SEMPOF/PMO, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº183/2022/SEMED/SEMPOF/PMO” 

 

          Patrícia Mara Moda Tourão, responsável pelo Controle Interno do 

Município de Óbidos, nomeada nos termos de Decreto nº 613/2021, 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 o Processo Administrativo Nº 183/2022/SEMED/SEMPOF/PMO, 

proveniente do Pregão Eletrônico nº017/2022/SEMED/SEMPOF/PMO, conforme 

abaixo melhor se especifica:  

 

RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos do processo licitatório tendo por objeto Registro de 

Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica para prestação de 

serviços de transporte escolar a alunos do ensino médio e ensino fundamental, 69 

(sessenta e nove) por meio de veículos automotores, a serem executados no meio 

urbano e meio rural, na região de terra firme e região de várzea durante o ano 

letivo de 2022, incluindo fornecimento de combustível, motorista e auxiliares, com 

manutenção corretiva e preventiva inclusas, para atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Educação-SEMED.    

  A contratação de prestação de serviço de transporte escolar a alunos 

do ensino médio e ensino fundamental foi solicitada pela Secretaria Municipal de 

Educação e Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, 

através do Oficio nº189-A/2022-SEMED/PMO, com os seguintes anexos: Despacho 

do setor de compras, mapa comparativo e pesquisa de preço de mercado, 

justificativa para a contratação, estudo técnico preliminar, despacho 

Departamento de contabilidade, termo de referência e seus elementos 

constitutivos e ainda nomeação dos ficais de contrato através da portaria 

nº098/2022/SEMED/GS.  

  Institui o termo de autorização de abertura de procedimento 

administrativo de licitação, autorizado pelo Prefeito Municipal, juntamente com a 

declaração de adequação orçamentaria e financeira.  

Conforme o termo de autuação do processo emitido pela Pregoeira 

da PMO em 26.04.2022. 
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                       A Pregoeira da PMO, através do memorando nº 227/2022, 

encaminha para a análise da Assessoria Jurídica, juntamente com a minuta edital 

para manifestação jurídica. Exarando parecer nº084/2022/PJMO, opinando pela 

aprovação da redação da minuta do edital, minuta do contrato e 

prosseguimento do feito para realização do certame.     

   Abre-se a sessão de realização do edital pregão eletrônico as 

11/05/2022, com juntada de relatório de participantes, proposta dos participantes 

do processo, relatório de classificação.  

  Abertura de ata de sessão de disputa de pregão eletrônico em 

23.06.2022, relatório de lances, seguido de recurso administrativo emitido pela 

empresa Meta Construção & Serviço Comercio LTDA, Souza & Favacho Comercio 

de materiais de Construção e Serviços Ltda., em face da inabilitação pela 

pregoeira da PMO. Consta nas fls. 764, o argumento da pregoeira em relação ao 

recurso administrativo que a empresa não atendeu as exigências mencionadas 

do item 9.6.3 de qualificação econômico-financeira.          

   Conseguinte o processo obteve relatório vencedores, a ata de sessão 

de disputa, vencedores da disputa. 

  Sessão realizada em 23.06.2022 com a contrarrazão da empresa C. 

dos Santos Ferreira Serviço de Transporte de Passageiros, com base no item 11.5 do 

edital.   

                     Assim houve a contrarrazão ao recurso apresentado sobre empresa J 

R DA SILVA COMERCIO ME, empresa vencedora do pregão eletrônico acima 

identificado, argumentando sobre as empresas que apresentaram as 

contrarrazões ao recurso interposto pelas empresas: A B PEREIRA SERVIÇOS, VIEIRA 

TRANSPORTE & SERVIÇOS EIRELI, SOUZA & FAVACHO COMERCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇAO E META CONSTRUÇOES & SERVIÇOS COMERCIO LTDA.  

  Sessão de decisão de recurso administrativo em licitação com a 

decisão de julga-lhe parcialmente procedente manter a decisão que inabilitou a 

recorrente ausência das notas explicativas e habilitou a empresa C dos Santos 

Ferreira Serviço de Transporte de Passageiros. 

  Subsequente sessão de documentos de habilitação das empresas 

participantes do processo, seguido do resultado dos vencedores do processo final. 

  Destarte de ata de sessão adjudicação, seguido de aviso de 

resultado pregão eletrônico, proposta consolidada e declarações.  

Foram submetidos os autos a apreciação da assessoria Jurídica com a 

minuta do edital e minuta do contrato e seus anexos, sendo exarado o parecer, 

Opinando pela legalidade dos atos processuais.  
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E encaminhado a esta Unidade de Controle Interno para 

manifestação. 

            Relatando o bastante. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 

serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, 

por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com 

a proposta de menor preço. Quanto ao Pregão, cumpre observar o disposto no 

art. 1° e art. 2°, § 1° da lei 10.520/02, que rezam da seguinte maneira: 

Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, 

poderá ser adotada a licitação na modalidade de 

pregão, que será regida por esta Lei.  

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 

comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado.  

                                                       Art. 2° (...)  

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da 

informação, nos termos de regulamentação 

específica. 

Analisando-se os autos, verifica-se que a solicitação para realização 

do certame foi realizada pela pregoeira da CPL, que devidamente delimitou o 

objeto e justificou a necessidade de sua aquisição. Há também o termo de 

referência para fins de especificação do objeto.  

Em relação ao edital, neste deve constar o objeto, o órgão 

gerenciador e órgão participante, credenciamento, participação pregão, envio 

da proposta, propostas e formulação de lanches, aceitabilidade da proposta 

vencedora, empate, habilitação, encaminhamento da proposta vencedora do 

recurso, adjudicação e homologação, da ata de registro de preço, do termo de 

contrato ou outros instrumentos, reajuste, pagamento, sanções administrativas, 

impugnação ao edital e do pedido de esclarecimento, adesão a ata de registro , 

disposições gerais, anexos e termos de referências com justificativa da 

necessidade de contratação, sua natureza e vigência.   

Considerando os dados acima, tem-se que o Processo Licitatório em 

sua fase inicial atende aos requisitos para sua abertura previstos no ordenamento 
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jurídico. O edital contém todos os itens indicados como imprescindíveis conforme 

os dispositivos acima transcritos estabelecidos e está acompanhado de minuta de 

contrato que atende devidamente os parâmetros legais, não havendo, portanto, 

óbices jurídicos quanto a estes aspectos. 

Em relação aos requisitos formais do edital, do termo de referência, da 

minuta do contrato e demais anexos, verifica-se que estes estão de acordo com 

as exigências legais impostas na lei para início e validade do certame. 

 

CONCLUSÃO: 

                     Portanto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a 

matéria, esta Unidade de Controle Interno manifesta-se favorável pelo processo 

administrativo nº 183/2022/SEMED/PMO, pregão eletrônico 

nº017/2022/SEMED/PMO. 

  É o parecer do Controle Interno.  

                      Óbidos-PA; 15 de Julho de 2022. 

 

  

 

Patrícia Mara Moda Tourão 

Controle Interno 

Decreto nº613/2021 
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