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PARECER DE CONTROLE INTERNO 

 
CONTRATO Nº. 04/2021 - PMC. Termo de Contrato para aquisição de 
01 (um) veículo de lotação modelo Microonibus adaptado 0km, com 
capacidade mínima para 21 passageiros, motorista e 01 (um) 
cadeirante e motorização mínima de 140cv visando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Curuçá através do Convênio 
Plataforma + Brasil nº 892944/2019, por intermédio do Ministério da 
Cidadania, e Município de Curuçá/Pa conforme especificações do 
termo de referência 

 
 

1. DOS FATOS  
 

Ocorre que chegou a este Controle Interno, para manifestação, 

solicitação com Justificativa para o Contrato que tem como objeto  aquisição de 

01 (um) veículo de lotação modelo Micro-ônibus adaptado 0km, com capacidade 

mínima para 21 passageiros, motorista e 01 (um) cadeirante e motorização 

mínima de 140cv visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Curuçá através do Convênio Plataforma + Brasil nº 892944/2019, por intermédio 

do Ministério da Cidadania, e Município de Curuçá/Pa conforme especificações 

do termo de referência 

 

O Termo de Contrato decorre da proposta vencedora no Pregão 

P.E 001/2021 – PMC. 

 

 

2. OBJETO: 

A mencionada contratação, firmada entre Município de Curuçá, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 05.171.939/0001-32, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Jefferson Ferreira de Miranda, e a empresa Mascarello 

Carrocerias e Ônibus Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

05.440.065/0001-71, estabelecida na avenida Aracy Tanaka Biazetto, neste ato 

representado pelo Sr. Renato Ianelli. 
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Fica estabelecido o valor de R$267.600,00 (duzentos e sessenta 

e sete mil e seiscentos reais), conforme proposta da empresa. 

 

3. PARECER  

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pela 

Administração Pública não deixa dúvidas sobre a necessidade de contratação 

da empresa para fornecimento do item licitado.  

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do 

parecer jurídico, opino pela regularidade do Contrato em tela. 

É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos 

são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de 

Administração, que tem competência técnica para tal, do Controle Interno, de 

acordo com a Lei Municipal Lei nº 1886, de 28 de março de 2005 a função da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração 

pública municipal.  

É nosso parecer salvo melhor entendimento.  

 
Curuçá-Pa, 02 de janeiro de 2021.  

  
 
 
 

   
______________________________________ 

Francesco Falesi Cantuária 
Controlador Interno Municipal  
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