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RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 
34ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, dia 08/11/2016 

 

ITENS 81 e 82 

 

Processo: TC-007399/989/15 

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Independência. 

Contratada: Concresp Concretagem e Serviços Ltda. 

Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação e 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Neusa 

Lopes da Costa Joanini (Prefeita Municipal). 

Objeto: Fornecimento de Concreto FCK 15 - Brita O. 

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial. Ata de Registro 

de Preços celebrada em 24-06-15.  Prazo - 180 dias. Valor - 

R$ 210.400,00  

Fiscalizada por:    UR-15 - DSF-I. 

Fiscalização atual: UR-15 - DSF-I. 

 

Processo: TC–007455/989/15 

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Independência. 

Contratada: Concresp Concretagem e Serviços Ltda. 

Autoridade que firmou o Contrato: Neusa Lopes da Costa 

Joanini (Prefeita Municipal). 

Objeto: Fornecimento de Concreto FCK 15 - Brita O. 

Em Julgamento: Acompanhamento de Execução Contratual.  

Fiscalizada por:    UR-15 - DSF-I. 

Fiscalização atual: UR-15 - DSF-I. 

 

Tratam os autos de ajuste celebrado entre 

Prefeitura Municipal de Nova Independência e Concresp 

Concretagem e Serviços Ltda., objetivando o fornecimento de 

Concreto FCK 15 - Brita O. 

O feito foi precedido de licitação na forma 

de Pregão Presencial, divulgado em jornal de circulação 

regional, acorrendo sete interessadas ao certame, que 

formularam lances, não restando licitantes inabilitadas ou 

interposição de recursos. 

Os preços pactuados seguiram dados aferidos 

junto ao SINAPE e CPOS. 

Fiscalização, levada a efeito pela UR-15, 

concluiu pela regularidade da matéria, sugerindo ainda a 
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formulação de recomendação ao Executivo Municipal, 

notadamente em face de ausência de funcionário designado para 

o acompanhamento da execução contratual. 

Foi garantido ao Ministério Público de Contas 

o direito de vista dos autos, que o exerceu nos termos do Ato 

nº 06/14-PGC, publicado no D.O.E. de 08-02-14. 

É o relatório. 

 

Voto.  

O ajuste apresentou falhas formais e 

insuficientes para macular os atos ora examinados. 

Verifico que a municipalidade deixou de 

designar um funcionário específico para o acompanhamento da 

execução do contrato em comento, aspecto que entendo não ser 

suficiente para prejuízo da análise da avença. 

Nestes termos e neste caso específico, julgo 

regulares a licitação, o contrato e a execução contratual, 

determinando ainda que se oficie à Prefeitura Municipal de 

Nova Independência alertando-a para que passe a seguir de 

modo mais apurado os procedimentos relativos às execuções 

contratuais, notadamente ao que tange à previsão orçamentária 

dos contratos, à definição precisa dos elementos 

orçamentários de despesas, bem como à designação de 

funcionários responsáveis para o acompanhamento dos ajustes 

pactuados, aspectos que a Fiscalização deverá observar com 

maior rigor em futuras diligências. 

É o meu voto.  

São Paulo, 8 de novembro de 2016. 

 

 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro 
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