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PARECER  

CONTROLE INTERNO 
 

Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4259/2022 – 
CREDENCIAMENTO N° 001/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

RELATÓRIO  

Vem a exame do departamento de Controle Interno deste município para 
manifestação, devidamente autuado com 715 (setecentos e quinze) folhas em dois volumes, 
procedimento licitatório sob a modalidade Chamamento Público, para credenciamento para 
contratação de microempreendedor individual – MEI, para a prestação de serviços de serralheiro, 
serviços gerais, mecânico de veículos, eletricista de automóveis, encanador, pedreiro e 
prestadores de serviços para exercer as atividades de operador de máquinas, destinados ao 
atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição 
do Araguaia/PA.  

O certame teve como contratados os seguintes microempreendedores 
individuais, com prazo de vigência té 30/12/2022: 

- JACI FRANCISCO CHAVES JUNIOR 01889151254, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.833.203/0001-60, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e 
nove centavos) por hora trabalhada pelos serviços gerais; 

- FLAVIO RIBEIRO DA COSTA 89045017253, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n° 46.801.596/0001-20, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta e dois 
centavos) por hora trabalhada pelo pedreiro; 

- EVANILSON DE SOUSA ALVES 07154262222, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n° 46.803.129/0001-39, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e nove 
centavos) por hora trabalhada pelos serviços gerais; 

- LUCIVALDO BATISTA CHAVES 82625794291, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n° 46.831.933/0001-21, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e nove 
centavos) pela hora trabalhada de serviços gerais; 

- THAUAN SOUSA NEVES 06703426295, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n° 46.723.025/0001-14, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e nove centavos) 
pela hora trabalhada de serviços gerais; 

- GILDEON MATIAS LOZINO CARDOSO 96534503172, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.776.080/0001-72, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta 
e dois centavos) pela hora trabalhada de eletricista de automóveis; 

- JOÃO PAULO DA SILVA ANDRADE 07563694285, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.801.208/0001-00, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e 
nove centavos) pela hora trabalhada de serviços gerais; 

- ABIMAEL GOMES DA ROCHA 99492334291, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n° 46.761.872/0001-73, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta e dois 
centavos) pela hora trabalhada de eletricista de automóveis; 
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- ADRIEL SENA SANTOS 00368906264, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
46.747.460/0001-89, com valor contratado de R$18,35 (dezoito reais e trinta e cinco centavos) 
pela hora trabalhada de mecânico de veículo; 

- LEANDRO RODRIGUES CUBAS 00046404201, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n° 46.763.404/0001-38, com valor contratado de R$18,35 (dezoito reais e trinta e cinco 
centavos) pela hora trabalhada de mecânico de veículo; 

- MARCIO WILLIAN PEREIRA CHAVES 03593343266, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 44.962.570/0001-38, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e 
nove centavos) pela hora trabalhada de serviços gerais; 

- GEORGE RESENDE DE OLIVEIRA 00642525280, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.052.330/0001-21, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta 
e dois centavos) pela hora trabalhada de encanador; 

- KLEYFAN PEREIRA ALVES BERNARDO 03589840250, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o n° 46.828.097/0001-26, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e 
nove centavos) pela hora trabalhada de serviços gerais;  

- EDINAILSON DA SILVA FERREIRA 74376810215, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.795.654/0001-69, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta 
e dois centavos) pela hora trabalhada de pedreiro; 

- MARCIO DA SILVA ALVES 01963566289, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n° 46.775.104/0001-79, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta e dois 
centavos) pela hora trabalhada de encanador; 

- GILMAR ALVES DE SOUSA 70760341487, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n° 46.802.272/0001-06, com valor contratado de R$14,62 (quatorze reais e sessenta e dois 
centavos) pela hora trabalhada de pedreiro; 

- FRANCISCO JUSTINO DA SILVA 31920829253, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.761.949/001-05, com valor contratado de R$18,35 (dezoito reais e trinta e cinco 
centavos) pela hora trabalhada de mecânico de veículo; 

- IGOR CORDEIRO PEREIRA 70044837208, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n° 46.801.815/0001-70, com valor contratado de R$10,59 (dez reais e cinquenta e nove 
centavos) pela hora trabalhada de serviços gerais. 

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos: Solicitação de 
Despesa (fls. 02-05); Termo de Referência (fls. 06-22); Justificativa (fls. 23-25); Portaria 
designando fiscal de contrato (fls. 26-27); Portaria designando Comissão Especial de Avaliação 
(fls. 28-29); Declaração de previsão orçamentária (fls. 30); Declaração de disponibilidade 
financeira (fls. 31); Autorização para abertura do procedimento na modalidade cabível (fls. 32); 
Autuação (fls. 33); Minuta de Edital (fls. 34-79); Parecer Jurídico (fls. 81-93); Edital (fls. 94-139); 
Publicação de Aviso de licitação (fls. 140-141); Envelopes (fls. 142-498); Ata de Recepção do 
Chamamento Público (fls. 499); Parecer Jurídico (fls. 501-506); Termo de Adjudicação (fls. 507-
508); Termo de Homologação (fls. 509-511); Publicação de resultado de licitação (fls. 512-513); 
Ofício n° 483/2022/SEMIDU (fls. 514-515); Ofício n° 484/2022/SEMIDU (fls. 516-517); 
Convocações para assinatura de Contrato (fls. 518, 529, 540, 551, 562, 573, 584, 595, 606, 617, 
628, 639, 650, 661, 672, 683, 694 e 705); Contratos devidamente assinados (fls. 519-528, 530-
539, 541-550, 552-561, 563-572, 574-583, 585-594, 596-605, 607-616, 618-627, 629-638, 640-
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649, 651-660, 662-671, 673-682, 684-693, 695-704 e 706-715).  
 
ANÁLISE 

Do exame ao processo licitatório em apreço, observa-se que foram obedecidos 
todos os trâmites legais, não havendo objeção quanto a sua legalidade. 

Verifica-se que, o procedimento licitatório cumpriu seu objetivo, tendo alcançado 
êxito nas contratações, dando plena satisfação ao interesse público relativo à questão.  

Ante o exposto, considerando que os documentos acostados aos autos 
encontram-se revestidos das formalidades legais nas fases de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação, conclui-se que o processo está revestido de todas as formalidades 
legais, estando apto a gerar despesas para esta municipalidade, salvo melhor juízo. 

Ressalto que, a opinião supra não elide e nem respalda quaisquer 
irregularidades não identificadas por esta Controladoria. 

Retornem os autos à Comissão Permanente de Licitações para as providências 
cabíveis e necessárias ao prosseguimento do ato. 

Por fim, recomendo que seja promovida a publicidade dos atos através do Mural 
de Licitações do TCM/PA e Portal da Transparência como requer a legislação vigente.  

É o parecer. 

Conceição do Araguaia/PA, 29 de julho de 2022. 
 

 

 

 

Larissa Gonçalves Macedo 
Controladora Geral do Município 

Port.133/2021 
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