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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022/SEMSA/SRP, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0162/2022/CPL/SEMSA. 

 

                      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 Nº0162/2022/SEMSA, proveniente do 

Processo Licitatório – Pregão Eletrônico nº012/2022/SRP, conforme abaixo melhor 

se especifica:  

RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos do processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico para Sistema Registro de Preço para Registro de Preço para 

contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e 

material permanente, nº. da Proposta:11.884.818000/1180-04-Centro de Saúde de 

Óbidos, Centro de Saúde Arapucu, Posto de Saúde Igarapé Açu, Posto de Saúde 

São Jose e Unidade de Saúde Curumum, da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Óbidos/Pa, Fundo Nacional de Saúde. 

  Através do oficio nº123/2022-SEMSA/PMO, a secretaria da pasta 

formalizou-se o pedido para abertura de processo de contratação, estando o 

mesmo instruído com planilha orçamentaria, termo referencial da proposta para 

aquisição de equipamentos/material permanente do ministério da saúde, 

justificativa para a contratação, estudo técnico preliminar, demanda inicial, mapa 

média de preços, termo de declaração de disponibilidade orçamentaria, termo 

de referência bem pontuado em especial a especificação dos itens e seus 

valores, portaria dos fiscais e Declaração de Adequação Orçamentaria e 

Financeira. 

  Obteve-se autorização do Gestor Municipal para abertura do 

procedimento e autuação pela comissão permanente de licitação, conforme fls. 

083 e 088. 

                      Submetidos os autos para análise jurídica, com minuta elaborada do 

edital e contrato, manifestando o parecer nº062/2022-PJMO, opinativo pelo 

prosseguimento do certame pretendido. 

                       Estando devidamente assinado o edital de licitação com todos os 

seus anexos, fizeram-se as publicações nos meios de divulgação.                                          
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                      Na data e horário previstos no edital se iniciou a abertura da sessão, 

sendo verídico através de relatórios de: empresas participantes, propostas de 

participantes, da classificação e dos vencedores. 

           Constam presentes nos autos a ata de sessão de disputa estando 

narrado os movimentos do processo. 

Subsequente identifica-se o relatório com os vencedores da disputa 

descrito por cada lote e documentos que comprovaram a habilitação das 

empresas.  

Abertura Ata de sessão adjudicação em 14/04/2022. 

  No decorrente obteve os vencedores por adjudicação sendo: M S 

DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI e DENTAL BH BRASIL. Obtendo proposta 

readequada por parte dos mesmos. 

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

opina-se pela homologação do certame. 

    É o bastante a relatar. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 No mérito, a contratação foi levada a efeito pela modalidade 

escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, ao amparo da Lei nº 10.520, conforme 

dispositivo abaixo transcrito, haja vista, tratar-se de aquisição de bens e serviços 

comuns, “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”, senão 

vejamos: 

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. 
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Pois bem. Cuida o presente caso de pregão eletrônico, cujo objetivo é 

o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição 

de equipamentos e material permanente, nº. da Proposta:11.884.818000/1180-04-

Centro de Saúde de Óbidos, Centro de Saúde Arapucu, Posto de Saúde Igarapé 

Açu, Posto de Saúde São Jose e Unidade de Saúde Curumum, da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Óbidos/Pa. 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, bem como os seguintes critérios a serem observados: 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:  

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras; 

                      

CONCLUSÃO: 

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

favorável as contratações do Pregão Eletrônico nº 012/2022-SRP, prosseguindo-se 

no feito na forma da lei. 

  É o parecer do Controle Interno  

                      Óbidos-PA; 27 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

Patrícia Mara Moda Tourão 

Coordenadora Controle Interno 

Decreto nº613/2021 
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