
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

RELATÓRIO E PARECER DA CONTROLADORIA GERAL – CGM
PROCEDÊNCIA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00000078/2021-CPL/PMSMG
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GE-
RAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020 QUE
TEVE COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMEN-
TO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS E RODOVIÁRIAS, VISAN-
DO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, artigos 31, 70 e 74 in-

ciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei

Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e em atendimento a determinação contida no § 1º, do art. 11 da

Resolução 11.535/TCM/PA, de 01 de julho de 2014, este Controle Interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que procedeu análise integral nos documentos que formam os autos o processo em

epígrafe, que tem com o objeto a adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2020 da Secretaria Municipal de Coordenação Geral

do Planejamento do Município de Belém, originária do Pregão Eletrônico nº 49/2020 que registrou preços objetivando a contratação

de empresa para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internaci-

onais, rodoviárias e fluviais.

Mediante resposta favorável de adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2020 por parte da Secretária Municipal de Co-

ordenação Geral do Planejamento do Município de Belém, em exercício e da manifestação favorável da empresa NORTE TURISMO

EPP em firmar contrato com o Município de São Miguel do Guamá, foi assinado o contrato A/2021-001 20210116 pelo Prefeito no

valor estimado de R$ 70.000,00(setenta mil reais) e o contrato nº A/2021-001 20210117 pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde

no valor estimado de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), ambos com o mesmo objeto, ou seja, a prestação do

serviço de agenciamento de viagens e o fornecimento de passagens áreas, nacionais e internacionais, e rodoviária.

Segue abaixo os documentos mais importantes que instruem os autos:

- oficio nº 142/2021 do Secretario Municipal de Saúde, solicitando a contração de pessoa jurídica, visando o agenciamento

de passagem aéreas e rodoviárias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá em

atendimento ao programa de Tratamento Fora do Domicilio-(TFD), acompanhado de  Termo de Referencia;

- memorando nº 284/2021/ADM, no qual o secretário de Administração solicita ao Prefeito abertura de processo licitatório

para contratar serviços de agenciamento de viagem, nas condições do Termo de Referência, anexo;

- solicitação de despesa nº 20210215001 da Secretaria Municipal de Administração;

- solicitação de despesa nº 20210215002 do Fundo Municipal de Saúde;

- autorização para a abertura do processo de licitação, por meio de despacho do Prefeito exarado nos autos, as fls.____no

dia 15 de fevereiro de 2021; 

- cotação de preço junto as empresas GLEYCE SHIRLENE ALVES FERREIRA – ME, CONFIANÇA AGENDA DE PASSA-

GENS E TURISMO LTDA e CTB E SOUSA EIRELI-EPP;

- mapa de cotação de preços;

- solicitação de informação a cerca da existência de dotação orçamentaria;

- informação do Departamento de Contabilidade da existência de dotação orçamentária para a cobertura das despesas

com a contratação;

- declaração de adequação orçamentária e financeira;

- termo de autorização para realização da despesa;
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- justificativa de adesão a Ata de Registro de Preços 004/2020- SEGEP;

- ofício nº 054/2021/SEMAD a Secretaria de Coordenação Geral do Planejamento do Município de Belém (SEGEP) solici -

tando adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2020-SEGEP;

- ofício nº 168/2021-NATEC/GAB/SEGEP, se manifestando favoravelmente a solicitação de adesão a Ata de Registro de

Preços nº 004/2020;

- documento da empresa NORTE TURISMO EPP, no qual se manifesta favorável a assinatura de contrato;

- copia da Ata de Registro de Preço nº 004/2020  e do Pregão Eletrônico SRP Nº 49/2020   

- termo de autuação do processo administrativo nº 0000078/2021 e de juntada de documentos de habilitação da empresa ,

NORTE TURISMO EPP;

- decreto nº 028/2021, de 06 de janeiro de 2021, de nomeação da Comisão Permanente de Licitação;

- minuta de contrato;

- parecer jurídico;

- contratos A/2021-001 20210116 e A/2021-001 20210117, o primeiro assinado pelo Prefeito e o segundo assinado pelo

Gestor do Fundo Municipal de Saúde em 15 de março de 2021;

- publicação dos extratos dos contratos no Diário Oficial dos Municipios de Estado do Pará, edição de 28 de abril de 2021. 

Como se observa quanto ao formalismo do processo, salvo a falta de numeração de suas folhas e a correção de pequenas falhas

redacional decorrentes de adaptação do contrato que não comprometem sua legalidade, seus atos encontram-se interligados se-

guindo a lógica sequencial de movimentos, demonstrado através de despacho e juntada de documentos.

Quanto aos requisitos e formalismo exigidos pelo Decreto nº 7.892/13, para adesão a Ata de Registro de Preços, todos estão pre-

sentes nos autos. 

Na oportunidade, alerto para que o processo seja enviado a esta Controladoria Geral para parecer antes da assinatura do contrato

quando tratar-se de Adesão a Ata de Registro de Preços.

Ainda por força de norma legal, deve ser enviado dentro do prazo via Mural de Licitações, os documentos mínimos do Processo de

Adesão a  Ata de Registro de Preços nº 004/2020-SEGEP, conforme dispõe o Art. 6º, inciso II, anexo III da Resolução Administrativa

nº 29/2017/TCM, de 4 de julho de 2017.   

Finalizando, declaro que o Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2020 encontra-se revestido de todas as formali-

dades legais apto a gerar despesas para a municipalidade.

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 004/2020, supramenci-

onado encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas,

DECLARA que as informações aqui presentes estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de cri-

me de responsabilidade.   

São Miguel do Guamá, 20 de maio de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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