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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

"DtsPÔE SOBRE UC|TAÇÀO pOR PREGÃO ELETRONTCO N' 00ó/2022ISRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NOO35/2022lSEMED/PMO.

PotrÍcio Moro Modo Tourôo, responsóvel pelo Controle lnterno do
Município de Obidos, nomeodo nos termos de Decrelo no 6131202l , decloro, poro
os devidos fins, junto oo Tribunol de Contos dos Municípios do Estodo do Poró. nos

iermos do §1", do ort. tl, da RE§OIUçÃO N'. tI.535/ICM, de 0l de iulho de 2014,
que onolisou o Processo Administrotivo N"035/2022ISEMED/PMO, proveniente do
Processo Licitotório - Pregõo Eletrônico n'OO612022/SRP, conforme oboixo melhor
se especifico:

REIATóf,Tq

Trotom os ouÍos do processo licitotório no modolidode Pregôo
Eletrônico poro Sistemo Registro de Preço poro futuro e eventuol controÍoçôo de

'-)mpreso especiolizodo poro futuro e eventuol oquisiçôo de mobiliórios escolor,
poro otender os demondos do Secretorio Municipol de EducoçÕo de Obidos, no

exercício de 2022.

Atrovés do oficio n.008/2022-SEMED/PMO, o pedido de soliciioçÔo
poro oberturo de processo de conlrotoçõo, estondo o pedido instruído com

iustificotivo poro o controtoçõo, demondo iniciol, Despocho seior compros, Mopo

comporotivo e pesquiso de preço cle mercodo, disponibilidode orçomentorio,
termo de referêncio e seus elemenios constitutivos, decretos ordenodor de

despeso.

O processo obieve ouiorizoçõo pelo Gestor Municipol, e outuoçÕo
pelo comissõo permonenie de licitoçõo.

Submetidos os outos poro onólise .iurídico, com minuto eloborodo do

editol e controlo, sendo exorodo porecer no0l3l2O22-P JMO. opinondo pelo

reolizoçõo do certome preÍendido e outorizondo o prosseguimento no fose oe

oublicoçõo do editol e seus onexos.

Estondo devidomenÍe ossinodo e publicodo o editol de llciioçÕo.

ocorreu juniodos nos comprovonies de publicoções nos meios oficiois de

divulgoÇões.

Aberturo do editol PregÕo Eletrônico N"00ó/2002-SRP, em 1410212022,

er.Ir prosseguimenlo Relotorio de Porticipontes, Proposto Porticipontes,

clossificoçõo.
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Aberturo de oto de sessôo disputo em 1410212022, em prossecuçôo
horlve o disputo dos porticiponles.

Lovrou-se os vencedores do processo do disputo, com documentos
de hobilitoçõo dos empresos.

No Processo houve recurso odminislrotivo de umo dos empresos
porticipontes, em 1410212022 obteve umo contro rozôo sem monifestoçõo.

Subsequente obteve o julgomento do recurso odministrolivo:
Prcvimento Negodo.

No decorrente obteve os vencedores do processo finol, o empreso
vencedoro J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Resto o presente o Ato de sessõo odiudicoçôo, AdjudicoçÕo, Aviso

Resultodo Finol, Proposlo consolidodo e decloroçôes, portorio dos fiscois.

Apos o onólise pelo Assessorio Jurídico, observo-se que o mesmo

opinou-se pelo homologoçõo do certome.

Éobostonteorelotor.

FUNDAMENÍACÃO:

O pregõo é o modolidode de licitoÇõo poro oquisiçôo de bens e

serviços comuns em que o disputo pelo fornecimento é feito em sessôo pÚblico,

por meio de propostos e lonces, poro clossificoÇÔo e hobilitoçôo do liciionte com

o proposto de menor preço. Quonto oo PregÔo, cumpre observor o disposto no

ort. lo e orl. 2", § l" do lei 1O.520/O2, que Íezom do seguinÍe moneiro:

Art. lo. Poro oquisiÇõo de bens e serviços comuns,
poderó ser odotodo o licitoçõo no modolidode de
pregôo, que seró regido por esto Lei.

Porógrofo Único. Considerom-se bens e serviços

comuns, poro os Íins e efeitos deste orligo, oqueles

cujos podrões de desempenho e quolidode
possom ser objetivomenie definidos pelo editol. por

meio de especificoçôes usuois no mercodo.

Art.2" (...)

§ lo Podero ser reolizodo o pregôo por meio do

utilizoçõo de recursos de tecnologio do
informoçÕo, nos termos de regulomentoçõo
específico.
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Polrício Moro Modo Íourõo
Coordenodoro Controle lnterno

Decrelo n"ó13/2021
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Por conseguinte, cuido o presente coso de pregôo elelrôníco, cujo
obietivo é o Registro de Preços poro eventuol e fuÍuro controtoçôo de empreso
poro oquisiçôo de equipomentos e moteriol permonente, conforme solicitoçÕo do
Secreiorio Municipol de Soúde de Obidos. Poro tonio, o odministroçÕo municipol
voleu-se de registro de preço que, conforme oduldo no coput e incisos do ort. 2o,

do Decreto N" 7.892, de 23 de joneiro de 2013, estobelece o definiÇôo do
modolidode.

O registro de preços é um controto normotivo, constiluído como um

codostro de produtos e fornecedores, selecionodos medionle licitoçôo, poro
controtoções sucessivos de bens e serviços, respeilodos lotes mínimos e outros
condições previstos no editol.

Assim sendo, o registro de preços é o instrumento destinodo ô
eÍiciêncio no gerencionrento dos processos de controtoçõo público, por meio do
qur:l o vencedor do licitoçôo ossino oto de registro de preços, comprometendo-se
o oÍerecer por preço uniiório o objeio licitodo, de ocordo com os necessidodes
do Administroçõo, dentro de quontidode prefixodo no edilol e dentro de prozo

tombém fixodo nele, que nôo pode ultropossor doze meses.

Feitos estos consideroções, infere-se que o procedimento poro
i'eolizoçôo do licitoçôo, encontro-se em conformidode com os porômetros legois,

nôo hovendo obstóculos oporentes ô suo homologoçõo.

coNcrusÃo:

Dionte oo exposlo o UCI - Unidode de Controle lnterno monifesto-se
Íovoróvel os controtoções do Pregõo Eletrônico no 00ó/2022-SRP, prosseguindo-se

no feito no formo do lei.

É o porecer do Controle lnterno

. Obidos-PA; 20 de Abril de 2022.


