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PARECER

PARECER DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO – CONVÊNIO 846711/2017.

PROCESSO: 59004.000244/2017-51

ASSUNTO: Análise financeira da conformidade do processo licitatório  do Convênio 846711/2017,
firmado entre SUDAM e o Município de Monte Alegre– Pa., cujo objeto é Aquisição de veículos e
implementos rodoviários".

Fundamenta-se a análise no determinado pela Portaria Interministerial 424/2016, de 30 de dezembro de
2016, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

1.         CONSIDERAÇÕES GERAIS.

            O valor global do convênio é de R$ 1.002.099,00, sendo R$ 1.000.000,00 o valor de repasse
orçamentário da SUDAM e R$ 2.099,00 a título de contrapartida financeira da proponente.

            Vigência do convênio: 16/10/2017 a 16/10/2018.

            Informamos que no dia  14/12/2017 foi  anexado ao SICONV,  na aba acompanhamento e
fiscalização  –  subitem  esclarecimento  nº  2/2017  e  que  as  solicitações  contidas  no  mesmo  foram
atendidas  pelo  convenente,  através  de  diversos  documentos  que  foram  inseridos  na  aba
contratos/subconvênio.

2.         ANÁLISE:

Identificamos que o convenente realizou o Pregão Presencial 068/2017.

Foram  inseridos  no  SICONV  as  seguintes  documentações  relacionadas  ao  Pregão  Presencial  nº
068/2017:  publicação do  aviso de  licitação  no Diário  Oficial  da  União-  DOU no dia  23/11/2017,
justificativa  para  realização  do  pregão  presencial,  edital,  ata,  propostas  dos  licitantes,  termo  de
homologação  e  adjudicação,  publicação  do  resultado  da licitação no  DOU dia  07/12/2017 e  CEI,
conforme preceitos da Lei  nº 8.666, de 1993.

Constam no SICONV o contrato  nº  507/2017  referente  ao  Pregão  068/2017  que  foi  devidamente
publicado no Diário Oficial da União no dia 14/12/2017.
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O valor final homologado de R$ 974.850,00, constante no contrato 507/2017 para aquisição 3 (três)
caminhões basculantes, ficou em R$27.249,00 abaixo do valor previsto de R$1.002.099,00, que está de
acordo com o princípio administrativo da economicidade.

A convenente apresentou declaração expressa do representante legal do órgão, atestando o atendimento
às disposições legais relacionadas ao processo licitatório, conforme art. 6 da Portaria Interministerial nº
424, de 30 de dezembro de 2016.

No contrato nº 507/2017 não consta a cláusula de livre acesso prevista no art. 27 da PI nº 424/ 2016.
Sobre a questão, recomenda-se a realização de termo de apostilamento do referido contrato, a fim de
sanar essa inconformidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No que tange aos aspectos de contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua
compatibilidade com os preços de referências e ao fornecimento de declaração expressa pela autoridade
do  convenente  atestando  o  atendimento  dos  dispositivos  legais  do  processo  licitatório,  somos
favoráveis aos aceite do processo licitatório desde que:

- Seja comprovado o enquadramento do objeto ajustado existente no Plano de Trabalho com o licitado
pela unidade responsável pelo acompanhamento técnico; e

-  O  convenente  efetue  o  apostilamento  para  inclusão  da  cláusula  de  livre  acesso  no  contrato  nº
507/2017 e o disponibilize no SICONV.

Belém, 21 de dezembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nairo Rildo dos Santos, Chefe de Divisão, em
21/12/2017, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h� p://sei.sudam.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0042107 e o código CRC 0EF420A4.

Referência: Processo nº 59004.000244/2017-51 SEI nº 0042107
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