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PREFEITLRA NILTNICIPAL DE OBIDOS
(.()NI'ROLADORIA DO MUN ICJPIO

E.mail: conlroleintemo-obs@gmail.com

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

"]ISPÔE SOBRE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NrcO7/2022lPMO/SEMED. "

Sro. Potrício Moro Modo Tourõo, responsóvel pelo Conlrole lnterno do
ÀzlunicÍpio de Óbidos, nomeodo nos termos de Decreto no 61312021 , decloro, poro
os devidos fins. junto oo Tribunol de Contos dos Municípios do Estodo do Poró. nos

iermos do §t". do di. lt. cto REsol.uÇÃo N.. ll.535lTcM, de 0l de iulho de 2014,
que onolisou o Processo AdnrinisÍotivo N' 409-A|2O22|PMO, proveniente do
Frocesso Licilotorio - Adesôo o Ato de Registro de Preços no

A07 p022lPMOISEMED, conÍorme oboixo melhor se especifico:

LETAIOEjO:

Discorre os outos do processo licitolorio que tem como objeto o
Adesõo o Ato de Registro de Preços n'0O7|2OZ2|PMO|SEMED, oriundo do Pregoo
Eletrônico SRP n'020/2021, Alo de Registro de Preços n" 020/2021-SRP, cuio obielo e

o regislro de preços que objetivo o controtoçõo de empreso especiolizodo poro o
prestoçôo dos serviços eventuois e porcelodos de locoçÔo de veículos e
rr,oquinórios pesodos.

O processo ocorre por solicitoçÕo do secretorio do posto. otrovés do
oficio no 2.13212A22-SEMED, instruído com justiÍicotivo poro o controtoçõo,
decloroçôo de disponibilidode orçomenlorio, portorio n'l5212O22-SEMED/GS oe
Íiscois de controto, propostos de preços, termo de referêncio, oficio
n''2.039/20221SEMED, soliciiondo o possibilidode de odesôo o oto de registro de
preços. oficio no 70112022-SEURBI, do secretorio Municipol de EducoçÕo do
n.unicÍpic de Obidos, outorizondo o procedimento, o empreso Conto e Aguior
Comercio e Serviços Ltdo repossondo resposto oo oficio de solicitoçÕo de odesÕo

cle oto de registro de preços no2] /2022, consultondo o empreso quonlo o
possibilioode pleileodo e configurondo oceite o odesôo. Cobe mencionor que o
empreso opresento proposto de preço, juntomente o todo o documentoçõo de
reguloridode e consÍilutivo.

No onólise em quesiôo estÕo presentes nos outos os documentos que

integrom o processo licitotório cJo município de Obidos tois como: editol e seus

onexos, lermo de referêncio, porecer jurídico, oto de odjudicoÇÕo, oÍo de
homologoçôo, porecer do conÍrole interno, o oto de registro de preço

rt'O2Ol2o2l IPMO, controio odministrotivo no02Q/2O21 .
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O Gestor Municipol, tomou conhecimento e outorizou o oberluro e
oemois providencios do processo odminiskotivo em 2510712022, ocorre em oio
continuo o outuoçõo pelo presidenle do CPL.

Forom submetidos os outos o oprecioçõo do Procurodorio Jurídico
com o minuto do controto, recebendo porecer n'3O212O22, Íovoróvel pelo
legoliciode dos otos processuois.

Reloiondo o bostonle.

FUNDAMENTACÃO:

A controtoçõo do reÍerido objeto seró reolizodo otrovés do instituÍo cio
odesÕo o oto de registro de preços, comum
menle denominodo ''corono", onde órgÕos e enlidodes do odministroÇõo que
rÕo porÍicipom do licitoçõo. opós consultor o órgôo gerenciodor e o fornecedor,
ui"no vez demonstrodo o vontogem do odesôo, podem celebror con'trotos
volendo-se do oto de registro de preços de outro ente.

Cobe-nos, desde jó, destocor que o secreÍorio verificondo o
necessicjodes de prestoçôo de serviços eventuois e porcelodos de locoçôo de
veículos e moquinórios pesodos, poulou-se nos condições de ogilidode,
Vontojosidode e economicidode, no odesôo o oto de registro de preços do
município de Obidos.

Esto UCl, opós onolisor de moneiro sucinto todos os otos
proceclimentois deste processo, verificou-se que, oquisiçõo pretendido lem
iundomenloçÕo legol no que preceituo o lei, eis que tem observodo os dilomes
legois.

CONCTUSÃO:

Portonto, com essos consideroÇões, o UCI - Unidode de Controle
lnterno "Oplno-se" o controioçÕo, prosseguindo-se no feito oté o possível

lromologoçôo, controtoçôo e publicoçõo no formo do lei.

É o porecer do Controle lnterno

Obidos-PA; 05 de Agosto de 2022.
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