
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

RELATÓRIO ANALÍTICO E MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL – CGM
PROCEDÊNCIA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 251/21-CPL/PMSMG
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0085 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM CA-
RÁTER DE URGÊNCIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE DO RAMAL BACURI (ZONA RURAL)
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MI-
GUEL DO GUAMÁ.    

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, ar-

tigos 31, 70 e 74 inciso 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 epígra-

fe, que tem com o objeto a contratação em caráter de urgência com Dispensa de Licitação da empresa REAL

CONSTRUTORA EIRELI para reformar e dar manutenção na ponte do ramal do BACURI (ZONA RURAL) visan-

do atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Miguel do Guamá, perfazendo o

valor para a execução/prestação dos serviços em R$ 31.703,42 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Três Reais e Qua-

renta e Dois Centavos).

Segue abaixo os documentos mais importantes que instruem os autos, estando o processo com suas fo-

lhas numeradas e rubricadas.

-ofício Nº 302/2021 do Secretário Municipal de Infraestrutura, encaminhando o relatório técnico, no qual

foi recomendado intervenções emergenciais na estrutura física da ponte do ramal do Bacuri, pois a situação seria

calamitosa, oferecendo risco iminente de causar acidentes e transtornos para os munícipes que dependem do

Ramal para locomoção, inclusive estando comprometido o deslocamento de alunos e membros da comunidade

escolar, trazendo anexo Memorial descritivo, fls. 01 a 07 dos autos;

-laudo de supervisão técnica avaliativa das condições físicas da ponte do Ramal do Bacurí – Zona Rural

de São Miguel do Guamá, fls. 07 a 19 dos autos; 

-solicitação de despesa nº 20211011001, fls.20 dos autos;

-proposta de preços oferecidas pelas empresas REAL CONSTRUTORA , KONKRETA CONSTRUTORA,

e SANTOS FREIRE CONSTRUÇÕES LTDA para execução dos serviços, fls. 21 a 43 dos autos;

-informação da existência de crédito orçamentário para cobertura das despesas, conforme previsão legal,

fls. 45 dos autos;

-declaração de adequação orçamentária e financeira, fls. 47 dos autos;

-termo de autorização para realização da despesa, fls. 48 dos autos;

-decreto Nº 28, de 06 de Janeiro de 2021, dispondo sobre a nomeação da Comissão Permanente de Lici-

tação, fls. 49 a 54 dos autos;
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-autuação e juntada de documentos de habilitação da pessoa jurídica REAL CONSTRUTORA EIRELI por

ter apresentado a melhor proposta com menor preço para a execução dos serviços, fls.56 a 91 dos autos;

-resumo da proposta vencedora, menor preço, fls. 92 dos autos; 

-termo de dispensa de licitação, com fundamentação legal para a dispensa, justificativa para a contrata-

ção e justificativa do preço, fls. 93 a 95 dos autos;

-minuta de contrato, fls. 96 a 102 dos autos;

-parecer jurídico, fls. 104 a 109 dos autos.  

             Como se observa quanto a o formalismo do processo, seus atos encontram-se interligados seguindo a

lógica sequencial de movimentos, demonstrado através de despachos rasos e documentos juntados nos autos.

              Nos autos encontram-se presentes todas as providências exigidas por lei para a contratação com dis -

pensa de licitação em caráter de urgência e razão do valor, ou seja, a justificativa para a execução dos serviços

de engenharia, a existência de dotação orçamentária para a cobertura da despesa, a autorização para realização

da despesa, a declaração de adequação orçamentária, a pequisa e mapa comparativo de preços, a razão da es-

colha do prestador dos serviços, a justificativa do preço, e o parecer jurídico a respeito da dispensa de licitação e

da minuta do contrato. 

             A empresa  REAL CONSTRUTORA EIRELI que apresentou a proposta comercial com o menor preço

para a execução dos serviços, também apresentou toda documentação de habilitação exigida por lei para contra-

tação com a administração pública municipal, devendo serem substituídos aqueles documentos que por ventura

tiverem seus prazos de validade vencidos antes da assinatura do contrato. 

              Estando os autos devidamente instruído, com as justificativas para a Dispensa de Licitação amparada

no Art. 24, inciso II da Lei. 8966/93, e a escolha da proponente por meio de critérios objetivos para executar os

serviços de reforma e manutenção da ponte do Ramal Bacuri (ZONA RURAL), acompanho o parecer jurídico, a

contratação da empresa REAL CONSTRUTORA EIREL deverá concretizada nos exatos termos recomendados

no parecer jurídico, a fim de se evitar possível fracionamento de despesa.

               Mediante o exposto, sou favorável ao prosseguimento do processo para ratificação da dispensa de lici -

tação pela autoridade competente, devendo o extratos do termo de dispensa e do contrato serem publicados na

imprensa oficial, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93 e art. 8º,§ 1º, IV da Lei nº 12.572/2011, a

fim de conferir-lhe validade e eficácia.

                É o parecer, submetido a deliberação superior. 

                São Miguel do Guamá, 18 de outubro de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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