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PARECER DE REGUTARIDADE DO CONIROTE INTERNO

"D§PÔE SOBRE ADESÀo A ATA DE REGI5TRo DE PREÇo
N'ml/2022lSEUREI/PMO. PROCÊSSO ADMtNtSÍRAÍ|VO N"0?r/2022/
PMO."

PotrÍcio Moro Modo Tourôo. responsóvel pelo Conirole lnterno do
Município de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto n" 6131202it, decloro, poro
os devidos fins, junlo oo Tribunol de Conlos dos Municípios do Estodo do poró, nos
termos do §l'. do orL ,,, do RESOTUÇÃO N". l ,.S3S/TCM, de 0l de jutho de 20t4,
que onolisou o Processo Adminisirotivo N" 030/2022/SEU RBI/PMO, proveniente do
Processo Licitotório - Adesõo o Ato de Registro de Preços n út /202215ÉU RBt/PMO,
conforme oboixo melhor se especifico:

LETATóRIO:

Trotom os outos do processo licitolório que tem como objeto o
Adesôo o Ato de RegisÍro de Preços n" OOl, /2022/SEURBI/PMO, proveniente do olo
de Registro n"O18/2O21, oriundo do Pregõo Eletrônico n"Ol8/2021 , cu.lo obieto é o
controtoçôo de empreso poro o serviço de odequoçôo e substituiçôo de porque
de iluminoçôo público com utilizoçõo de ponios de luminorios de LED incluindo
mõo de obro de retirodo dos luminórios ontigos e o instoloçõo dos novos e o
monulenÇõo preventivo e corretivo com reposiçôo de peços.

O processo teve início por solicitoçõo do Secretório de Soneomenlo.
Urbonismo e lnfroestruturo, instruído com termo de referêncio com especificoÇões
sobre o objeio, decloroçõo orçomentorio, portorio de designoçõo dos fiscois de
controlo e cotoÇões de preços.

A Comissõo de licitoçôo, certificondo em pesquiso reolizodo no portol
do TCM/PA, nõo encontrou ARP vigente que otendesse os necessidodes do
solicitonte nos municípios próximos. Restondo comprovodo que em pesquiso em
outros municípios, o oto de registro de preço n'018/2O21 , oriundo do Pregõo
Eletrônico SRP N'018/2021 do município de Bujoru, opresentou vontojosidode nos

preÇos.

Observo-se os documenÍoções que compôe o oto de Registro de
Preço N'01 8/2021 , como: termo de referêncio, onolise do Controle lnterno no

1351202l. do Prefeituro Municipol de Bujoru, editol de publicoçõo, minuto do
coniroto, termo de homologoçõo, termo de odjudicoçõo, oto finol e oto de
registro de preço noO18/2021 ossinodo.
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o Gesror M""i.ipTi: ""i:,xâI"':'í-ilâ::',""l"nro do procedimenro e
solicitondo monifestoçõo do ossessorio jurídico.

Obteve onolise, otrovés de porecer ossessorio jurídico opinondo
fovorovelmenle pelo odesôo do olo.

Com efeilo foi onexo os documentoções de constituiçõo do empreso
vencedoro do certome, bem como dos responsoveis legois e certidôes de
reguloridode fiscol e tribulório vigentes.

Considerondo o exposto oo norte mencionodo, o Prefeito Municipol
outorizou o oberturo e instouroçõo do processo odministrotivo, dondo-se em oto
continuo o outuoçôo pelo comissõo de Licitoçôo.

Forom submetidos os outos o oprecioçôo do Procurodorio Jurídico com
o minuto do conlrolo, recebendo porecer n'01112022, fovorável pelo legolidode
dos otos processuois.

Relotodo o bostonte.

FUNDAMENTACÃO:

A controtoçôo do referido objelo seró reolizodo ohovés do inslituto do
odesôo o oto de registro de preÇos, comum
mente denominodo "corono", onde órgõos e entidodes do odminislroçõo que
nôo porticipom do licitoÇÕo, opos consultor o órgôo gerenciodor e o fornecedor
regislrodo conforme se observo nos fls. 149 e 153 dos oulos, umo vez demonstrodo
o vontogem do odesõo, podem celebror conÍrolos volendo-se do oto de registro
de preços de outro ente.

Cobe-nos. desde jó, destocor que o odminíslroÇôo verificondo o
necessidode e urgêncio no que se refere q rede de iluminoçõo público, poulodo
nos condições de vontojosidode do oio de registro de preços do município de
Bujoru/PA e no devido plonejomento conforme termo de referêncio ocostodos
nos outos.

Aindo. é importonte solientor um dos principois requisilos e
formolidodes poÍo esse procedimenlo em reloçÕo oo quontitotivo moximo o ser

controtodo que nÕo poderó ser superior o 50% dos quontitotivos dos itens do
instrumento convocoiorio e registrodo no oio.

Esto UCl, opós onolisor de moneiro sucinto todos os otos
procedimentois deste processo, verificou-se que, oquisiçõo pretendido tem
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fundomentoçõo legol no que preceituo o lei, eis que tem observodo os ditomes

coNcrusÃo:

Portonto. com essos consideroçôes, o UCI - Unidode de Controle
lnterno se monifesto Íovorovelmenle o controtoçôo, prosseguindo-se no feilo oié
o possÍvel homologoçôo, controtoçôo e publicoçôo no formo do lei.

É o porecer do Controle lnterno

Obidos-PA; 20 de Joneiro de 2022.
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Polrício MoÍo Modo Toutõo
Controle lnteno

Decrefo n'613 /2022
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