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   PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 16/2019/CMX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2019/CMX 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA Nº 06/2019/CMX 

 

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 

11.535/TCM, 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 analisou 

integralmente os autos do Processo Administrativo nº 16/2019/CMX, referente ao Procedimento 

Licitatório nº 16/2019/CMX, Dispensa de Licitação nº 06/2019/CMX, que tem por objetivo a 

“Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, do veículo 

espécie/tipo PAS/Automóvel, marca/modelo FIAT Palio Attractive, ano/modelo 2015/2016, 

Placa QDV 6399, flex, e daqueles veículos eventualmente adquiridos e locados da Câmara 

Municipal de Xinguara / PA.”, valor global de R$ 7.999,32 (sete mil, novecentos e noventa e 

nove reais e trinta e dois centavos.), sendo homologado pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

XINGUARA/PA com as empresas AUTO CENTER DESTAK XINGUARA LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o n 31.440.032/0001-31 e UNIVERSO AUTO CENTER DISTRIBUÍDORA DE 

PEÇAS LTDA com inscrição no CNPJ nº 33.803.501/0001-65, com base nas regras insculpidas 

pela lei nº 8666/93 e demais instrumentos legais correlatos. 

Os processo foi analisado conforme os preceitos da Lei de Licitações e Contratos e 

em razão do exposto cito PARECER DO PROCURADOR JURÍDICO Dr. Antônio Aurélio 

Palmeira Pacheco, datado de 30.08.2019 favorável aos procedimentos adotados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

Os autos do processo em analise foram paginados, e o exame dos atos realizados nas 

fases interna e externa do processo licitatório demonstrou o que segue:  

Justificativa: A justificativa para o Processo Licitatório nº 16/2019/CMX se dá pela 

necessidade de manutenção do veículo espécie/tipo PAS/Automóvel, marca/modelo FIAT Palio 

Attractive, ano/modelo 2015/2016, placa QDV6399, propriedade desta Casa de Leis. Ainda com 

relação ao exposto na justificativa dada pelo presidente desta Câmara Municipal, é notória a 

justificativa de manutenção do veículo para atender as demandas deste órgão. Tal alegação é 

verídica e plausível, uma vez que haja comprovação e relatórios de controle emitidos pela 

Diretoria de Transportes, com base nas atribuições definidas em sua instituição.  
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Contudo para subsidiar a analise deste Parecer, o Controle Interno solicitou relatório 

detalhado do Diretor de Transportes, o senhor Sandro Moreira de Melo através do Memorando 

nº 29/2019- CI/CMX que respondeu não obter as informações junto ao motorista titular do 

veículo, o senhor Rafael Lourenço Barros conforme memorando nº 11/2019 DT/CMX. O 

Controle Interno não conseguiu nenhuma informação sobre o uso e controle dos veículos do 

poder legislativo, não sabe se existe algum tipo de controle ou isso não está sendo realizado pelo 

setor responsável, por isso fez uma análise baseando-se nas informações financeiras no processo 

licitatório em análise. 

No processo consta que foram gastos de janeiro a junho/2019, R$ 11.998,98 (onze 

mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) e o valor global estimado para 

setembro/dezembro/2019 é de R$ 7.999,32 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e 

dois centavos).  O valor a ser gasto com manutenção deste veículo é de R$ 19.998,30 (dezenove 

mil novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos). Este valor corresponde a 71,42% do 

valor do veículo, segundo a tabela Fipe, que é de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito 

mil reais).               

O Controle Interno sugere a realização de uma avaliação criteriosa pelo setor 

responsável, a fim de promover os cálculos de depreciação desse veículo, o que vai constatar a 

viabilidade da manutenção do mesmo, além de um rigoroso controle de requisições dos serviços 

necessários, de modo que seja possível analisar os custos de manutenção individualizada dos 

veículos do poder legislativo. 

 Isto posto, cito que em apenas um mês, para referência o mês de maio/2019, foi 

gasto o valor de R$ 5.377,43 (cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três 

centavos), na manutenção desse veículo o que evidencia um aumento excessivo desta despesa 

com relação à média mensal calculada pela presidente da licitação a senhora Griziele Cândida 

Neves Souza Patrício. Contrariando assim o que preceitua o Artigo 70 da Constituição Federal 

que é o respeito ao princípio da economicidade. 

Salvo melhor juízo, o Controle Interno entende com base nas respostas emitidas no 

memorando   Nº 11/2019/CMX/DT,   que as informações em síntese são INSUFICIENTES, e os 

números indicados de gastos empreendidos para manutenção desse automóvel torna o uso desse 

veículo inviável para as atividades deste órgão e neste contexto opina pela NÃO 

CONTINUAÇÃO deste processo  recomendando ainda à Presidência do Poder Legislativo que 

dê maior autonomia à diretoria responsável pelo controle e manutenção da frota oficial. Por fim, 
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DECLARA estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão sujeitas à comprovação por 

todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao 

Ministério Público Estadual, para providências de alçada. 

  

Xinguara, 11 de Setembro de 2019. 

 

 

 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO 

 Controle Interno 


