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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE A ANÁLISE DE REGULARIDADE DO PREGÃO 

ELETRONICO Nº 007/2021/PMO - SRP PARA AQUISIÇAÕ DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES”. 

   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 Processo Administrativo 

nº 031/2021, proveniente do Pregão Eletrônico nº 007/2021/PMO – SRP, 

conforme abaixo melhor se especifica:  

RELATÓRIO E PARECER: 

  Tratam os autos de Pregão Eletrônico para registro de preços 

para contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e 

lubrificantes, para atender as Secretarias de Governo seguintes: 

SEMAD/SEMPOF/SEMG/SEURBI/SEMPAR/SEMAB/SEMA/SEMDES/SEMED/SE

MSA, no exercício de 2021. 

  Ofícios de solicitação de cada unidade devidamente 

acompanhado dos respectivos termos de referência. 

   Ultimadas as fases e em 16.04.2021 o Edital foi submetido a 

parecer da Procuradoria, o qual foi favorável ao prosseguimento do 

certame com a publicação do Edital, e 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 a empresa Batista Amaral e Amaral, com preços julgados 

adequados e compatíveis consoante Termo de Adjudicação do objeto 

e resultado. 

                        Submetido a análise pela Assessoria Jurídica para parecer 

conclusivo, observa-se que o mesmo foi favorável aos atos praticados e 

recomenda a homologação pelo Gestor Municipal. 

    Encaminhado a UCI em 31.05.2021 para manifestação. 

     É o breve relatório. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

Cabe-nos, desde já, trazer à aplicação das regras 

constitucionais do art. 37, XXI, da Constituição Federal/1988 que 

disciplinam a matéria, invocando-se, assim, dentre outros, o art. 3 da Lei 

8.666/93 de licitações e contratos e lei 10.520/20012. 

A administração verificando a necessidade da aquisição de 

Combustível e lubrificantes, promove o processo licitatório na 

modalidade de Pregão Eletrônico, para tomada de preços.  

   A modalidade pleiteada está disciplinada pela lei 

nº10.520/2002, que é destinada a aquisição de bens e serviços comuns. 

Fazendo-se entender que a mesma e plenamente cabível, haja vista 

proporcionar celeridade, ampla competitividade, isonomia e redução 

de despesa.  

  Esta UCI, após analisar de maneira sucinta todos os atos 

procedimentais deste processo, verificou-se que, aquisição pretendida 

tem fundamentação legal no que preceitua a lei, eis que tem observado 

os ditames legais.  

CONCLUSÃO: 

Por fim, com essas considerações, essa Unidade de Controle 

Interno, no uso de suas atribuições, avaliou o processo sobre o qual versa 

o presente parecer, cumprindo todos os dispositivos legais no que 

preceitua a legislação vigente, e manifesta favoravelmente a 

contratação da empresa acima qualificada, prosseguindo-se no feito às 

demais etapas subsequentes. 

  É o parecer do Controle Interno. 

Óbidos/PA; 02 de junho de 2021. 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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