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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022/SRP, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2022/SEMSA/PMO. 

 

                      Patrícia Mara Moda Tourão, responsável pelo Controle Interno do 

Município de Óbidos, nomeada nos termos de Decreto nº 613/2021, 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 Processo Administrativo Nº013/2022/SEMSA/PMO, proveniente do 

Processo Licitatório – Pregão Eletrônico nº007/2022/SRP, conforme abaixo melhor 

se especifica:  

RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos do processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico para Sistema Registro de Preço para aquisição de equipamento e 

material permanente, PROPOSTA DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE Nº 11884.818000/1170-06 - destinado: Centro de Saúde de Óbidos, -

CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 2332167, Centro de Saúde Francisco Rodrigues de 

Barros- CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 6482333, Posto de Saúde Comunidade 

Mondongo CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 05.131.180/0004-07 CNES: 2332248, 

Posto de Saúde de Cipoal CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 2332272, Posto de 

Saúde do Arapucu CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 7004842, Posto de Saúde do 

Igarape Açu CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 2332434, Posto de Saúde CNPJ: 

05.131.180/0004-07 CNES: 2677814, Unidade de Saúde da Família Dr. Lauro Correa 

Pinto CNPJ:05.131.180/0004-07 CNES: 2332159, Unidade de Saúde do Curumu 

CNPJ:05.131.180/0004-07 CNES 2332213, Unidade de Saúde do Mata 

CNPJ:05.131.180/0004-07 CNES 2332221, Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen 

CNPJ:05.131.180/0004-07 CNES: 2332191, Unidade de Saúde Liberdade 

CNPJ:05.131.180/0004-07 CNES: 2332264, Unidade de Saúde Maria Madalena Alves 

de Azevedo CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 7122306, Unidade de Saúde Nazaré 

Venâncio Ribeiro CNPJ:05.131.180/0004-07 CNES: 2332205, Unidade de Saúde 

Zuraia Conti Galati CNPJ: 05.131.180/0004-07 CNES: 6960936, visando dar 

atendimento à população assistida residente no município de Óbidos e 

referenciada na Proposta Parlamentar – Fundo Municipal de Saúde, visando da 

atendimento à população assistida residente no Município de Óbidos e 

referenciada na Proposta Parlamentar Fundo Municipal de Saúde.  

  Através do oficio nº036/2022-SEMSA/PMO, o pedido de solicitação 

para abertura de processo de contratação, estando o pedido instruído com 
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justificativa para a contratação, demanda inicial, Despacho setor de compras, 

cotações de preços, pesquisa de preço, reserva orçamentaria, termo de 

declaração de disponibilidade orçamentaria, declaração setor de contabilidade, 

termo de referência bem pontuado, portaria dos fiscais, Declaração de 

Adequação Orçamentaria e Financeira. 

  O processo obteve autorização pelo Gestor Municipal e autuação 

pela comissão permanente de licitação. 

                      Submetidos os autos para análise jurídica, com minuta elaborada do 

edital e contrato, sendo exarado parecer nº015/2022-PJMO, opinando pela 

realização do certame pretendido e autorizando o prosseguimento na fase de 

publicação do edital e seus anexos. 

                       Estando devidamente assinado e publicado o edital de licitação, 

ocorreu juntadas nos comprovantes de publicações nos meios oficiais de 

divulgações. 

                       Prosseguindo os autos, data de abertura pregão eletrônico nº 

007/2022 em 15/02/2022. 

                       Abertura de ata de sessão disputa em 15/02/2022, em sequência 

houve Relatório de Participantes, Proposta Participantes, classificação, propostas 

iniciais. 

            Lavrou-se os vencedores da disputa, com documentos de 

habilitação   das empresas, observou a proposta de preço inicial acima citada. 

 Subsequente identificou o recurso administrativo lavrado por uma da 

empresa participante com argumentos e teses.  

           Em contra partida deflagrou o julgamento recurso administrativo: 

Provimento com decisão Parcial. 

Abertura Ata de sessão adjudicação em 15/02/2022. 

  No decorrente obteve os vencedores do processo, a empresa 

vencedora BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

                       Após a análise pela Assessoria Jurídica, observa-se que a mesma 

opinou-se pela homologação do certame. 

    É o bastante a relatar. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e 

serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, 

por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com 
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a proposta de menor preço. Quanto ao Pregão, cumpre observar o disposto no 

art. 1° e art. 2°, § 1° da lei 10.520/02, que rezam da seguinte maneira: 

Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, 

poderá ser adotada a licitação na modalidade de 

pregão, que será regida por esta Lei.  

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 

comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado.  

                                                       Art. 2° (...)  

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da 

informação, nos termos de regulamentação 

específica. 

Por conseguinte, cuida o presente caso de pregão eletrônico, cujo 

objetivo é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 

para aquisição de equipamentos e material permanente, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos. Para tanto, a administração municipal 

valeu-se de registro de preço que, conforme aduzido no caput e incisos do art. 2º, 

do Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, estabelece a definição da 

modalidade. 

O registro de preços é um contrato normativo, constituído como um 

cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para 

contratações sucessivas de bens e serviços, respeitados lotes mínimos e outras 

condições previstas no edital. 

Assim sendo, o registro de preços é o instrumento destinado à 

eficiência no gerenciamento dos processos de contratação pública, por meio do 

qual o vencedor da licitação assina ata de registro de preços, comprometendo-se 

a oferecer por preço unitário o objeto licitado, de acordo com as necessidades 

da Administração, dentro de quantidade prefixada no edital e dentro de prazo 

também fixado nele, que não pode ultrapassar doze meses. 

 Feitas estas considerações, infere-se que o procedimento para 

realização da licitação, encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, 

não havendo obstáculos aparentes à sua homologação. 

CONCLUSÃO: 
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Diante ao exposto a UCI – Unidade de Controle Interno manifesta-se 

favorável as contratações do Pregão Eletrônico nº 007/2022-SRP, prosseguindo-se 

no feito na forma da lei. 

  É o parecer do Controle Interno  

                      Óbidos-PA; 20 de ABRIL de 2022. 

 

 

 

 

Patrícia Mara Moda Tourão 

Coordenadora Controle Interno 

Decreto nº613/2021 


		2022-05-19T14:34:09-0300
	PATRICIA MARA MODA TOURAO:71089799268




