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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“Dispõe Sobre a Análise DE REGULARIDADE DO 

Pregão nº 001/2021/PMO para fornecimento de 

Gás GLP e Vasilhames de 13 KG” 

   Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do 

Município de Óbidos, nomeado nos termos de Decreto nº 012/2021, 

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 

11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou o para atender as 

demandas das Secretarias Municipais: SEMAB/SEMA/ 

/SEMPOF/SEMAD/SEURBI/SEMPAR/SEMG, no que concerne ao 

fornecimento de Gás GLP e vasilhame de 13 Kg. 

RELATÓRIO E PARECER: 

  Tratam os autos de Pregão Eletrônico para fornecimento de 

Gás GLP e vasilhame de 13 Kg para atender as Secretarias de Governo 

seguintes: SEMAB/SEMA/ /SEMPOF/SEMAD/SEURBI/SEMPAR/SEMG. 

  Ofícios de solicitação de cada unidade devidamente 

acompanhado dos respectivos termos de referência. 

   Ultimadas as fases e em 22.03.2021 o Edital foi submetido a 

parecer da Procuradoria, o qual foi favorável ao prosseguimento do 

certame com a publicação do Edital, o qual foi publicado conforme 

termo de juntada da CPL. 

   Aberto certame e juntada as cartas propostas das 

participantes, passou-se a fase de habilitação das participantes e ao 

início da fase de lanços no Portal Comprasnet, tendo como resultado em 

todos os itens (1/2) a empresa Braga & Teixeira Ltda., com preços julgados 

adequados e compatíveis consoante Termo de Adjudicação do objeto 

e resultado. 

   Encaminhado aviso de homologação em 19.04.2021, 

todavia, resta pendente o parecer jurídico final, o qual deve ser 

depositado antes da homologação, exatamente para detectar a 

legalidade e opinar pela homologação ou não do resultado do certame, 

vício que deve ser sanado. 
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   Publicado aviso de homologação sem parecer jurídico e da 

UCI, irregularidade que deve ser sanada. 

   Contratos administrativos assinados e publicados em 

11.05.2021. 

    Sem embargo, os autos não traduzem a melhor organização 

da CPL, inexistindo mapa de resultado para facilitar compreensão pelos 

interessados, entre outros atos que não foram construídos na boa 

técnica, todavia, não colher parecer jurídico final e homologar o 

resultado sem autorização do Prefeito é irregularidade que merece ser 

sanada com urgência, devendo ser indicada a convalidação dos atos 

praticados nos autos. 

   Estando o processo com irregularidades formais indicadas, a 

UCI sugere que os autos sejam baixados em diligência para o 

cumprimento do que foi indicado. 

   Não havendo outras questões que possam macular 

irremediavelmente a licitação, sanadas as falhas, a UCI entende regular 

os atos praticados nos autos. 

  É o parecer do Controle Interno. 

Óbidos/PA; 19 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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