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PREFEITI-iRA NILTN ICIPAL DE OBIDOS
CONTROLADORIA DO MUh. IC íPIO

E-mail: contrt,leintcmo.obslôgmail.com

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROTE INTERNO

"DISPÔE SOBRE ADESÀO A ATA DE REGISTRo DE PREÇO

N.@6t2022/PMO. "

Sro. PotrÍcio Moro Modo Íourõo, responsóvel pelo Controle lnterno do
ÀlunicÍpio de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto n'61312021 , decloro, poro
:rs devidos Íins, lunto oo Tribunol de ConÍos dos Municípios do Estodo do Poró. nos
iermos do §1". do orl. 11, da RESOTUÇÂO N". 11.535/TCM, de 0l de julho de 2014,
,;ue onolisou o Processo Administrotivo N' 562l2O22lPMO, proveniente do Processo

Licítotorio - Adesôo o Ato de Registro de Preços no @6l2022lPMO, conforme
oDoixo melhor se especifico:

RETATóRIO:

DiscorÍe os outos do processo licitotório que tem como ob.ieto o
ACesÕo o Ato de Registro de Preços n" OO6|2O22|PMO, oriundo do PregÕo

Eietrônlco n'0912021-027/SEMED Ato de Registro de Preços no20211208, gerenciodo

nelo Frefeiiuro Municipol de Juruii/PA, objelivondo o coniroloçÕo de empreso
pcro presloçõo de serviços de tronsporte escolor fluviol com piloto e lripuloçõo,
ccm f ornecimento de combustível, em otendimento os necessidodes do
Secretorio Municipol de Educoçôo oos olunos motriculodos no rede de ensino

pjblico no MunicÍpio de Obidos.

O processo ocorre por solicitoçõo do secretorio do posÍo, otrovés do
c,Íicio n'259 412O22-S5MÉD, instruído com justificotivo poro o controloçÔo,
clecloroçÕo de disponibilidode orçomenlorio, portorio n'17 612022-SEMED de fiscois

de controto, propostos de preços, termo de referêncio. oficio

r.'342l2O22lGABlPMO, solicitondo o possibilidode de odesôo o oto de regislro de
preços, oÍicio no 58612O22/GAB/SEMED, do secretorio Municipol de Educoçõo do
nrunicípio de Juruti outorizondo o procedimenlo, oficio n" 350l2O22lGABIPMO,

consultondo o empreso quonto o possibilidode pleiteodo, oficio no030/2022-JRS

r:onÍig,rrondo oceile o odesõo. Cobe mencionor que o empreso opresento
p,-oposlo de preço, juntomenle o lodo o documentoçôo de reguloridode e
constilutivo.

No onólise em questõo estõo presentes nos outos os documentos que

ir:tegrom o processo licitotório do municÍpio de juruti, tois como: edito, iustificotivo
poro controtoçÕo, minuto do controlo, pesquiso de preço, orÇomento estin-rodo

em plonilho porecer lurídico, termo de reÍerêncio, oto de odiudicoÇÕo, oto de
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homologoçõo, oto de registro de preço no2021' l2OB, controto
porecer do controle interno no0312022.

C)

n"202 e

O Gestor Municipol, tomou conhecimento e outorizou o oberturo e
demois providencios do processo odministrotivo em 26108/2022, ocorre em oto
continuo o outuoçôo pelo presidente do CPL.

Forom submetidos os outos o oprecioÇôo do Procurodorio .Jurídico
com o minuto do conlroto, recebendo porecer n'27312022, fovoróvel pelo
tegolioode dos otos processuoís.

Relotondo o bosionte.

TUNDAMENTACÃO:

A controtoçÕo do referido objeto seró reolizodo otrovés do instituto clo
odesÕo o oto de registro de preços, comum
mente denominodo "corono", onde órgõos e entidodes do odministroÇôo que
nÕo porticipom do licitoÇõo, opós consultor o órgôo gerenciodor e o fornecedor,
umo vez demonstrodo o vonÍogem do odesõo, podem celebror controtos
volendo-se do oto de regisiro de preços de outro enle.

Cobe-nos, desde jo, deslocor que o secretorio veriÍicondo o
necessidodes de tronsporte escolor fluviol oos olunos molriculodos no rede de
ensino público no Município de Obidos, poutou-se nos condições de ogilidode,
vontojosidode e economicidode, no odesôo o oto de registro de preços do
municÍpio de Juruti/PA.

Aindo, é importonte solientor um dos princípois requisitos e
formolidodes poro esse procedimento em reloçõo oo quontitotivo móximo o ser

conlrotodo que nÕo poderó ser superior o 50% dos quontitotivos dos itens do
ínstrumento convocotório e registrodo no oto.

Esto UCl, opós onolisor de moneiro sucinto lodos os otos

procedimentois deste processo, verificou-se que, oquisiçõo pretendido tem
ÍundomenioçÕo legol no que preceituo o lei, eis que lem observodo os dilomes
legois.

coNcrusÃo:

Porionto, com essos consideroções, o UCI - Unidode de Controle
lnterno se monifesto Íovorovelmenle o controtoçõo, prosseguindo-se no feito ote
o possível homologoçôo, controtoçôo e publicoçÕo no formo do lei.

É o porecer do Controle lnterno

Obidos-PA; 0ó de setembro de 2022.
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