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PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
coNTRoLADoRIA Do uuNlcÍpto

E-mail: controleintemo.obstilgmail-com

"DISPÔE SoBRE ADEsÂo A ATA DE REGISTRo DE PREÇo
N.O02/2022. "

Sro. Potrício Moro Modo Tourõo, responsóvel pelo Controle lnterno do
lr4unicípio de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto no 613/2021 , decloro, poro
os devidos fins, junlo oo Tribunol de Contos dos Municípios do Esiodo do Poró, nos

lermos do §t'. do orl. lt, do RE§OI.UÇÃO N". ll.$s/fCM, de 0l de julho de 2014,
que onolisou o Processo Administrotivo No 1O2l2022lPMO, proveniente do Processo

Licitotorio - AdesÕo o Ato de Registro de Preços n' 00212O22/PMO, conforme
oboixo melhor se especifico:

Discorrem os outos do processo licitotório que tem como objeto o
Adesôo o Ato de Registro de Preços no 0O2/2O22, oriundo do Pregõo Eletrônico
n"004/2021lSRP, gerenciodo pelo Prefeituro Municipol de Ponto de Pedro/PA,
ob.jetivondo o oquisiçôo de moteriois de expediente, poro otender demondos do
Prefeituro Municipol e suos secretorios municipois.

O processo obteve início por solicitoçÕo dos unidodes requisilontes,
otrovés do oficio noO59|2O221SEMAD/PMO, solicitoçõo de processo de
controtoçôo, insiruído com porlorios no}l | /2022 de fiscois de controto,
decloroçõo de disponibilidode orçomentorio, oficio n"O6Ol2O22/GAB/PMO,

sclicitondo oceile o prefeituro de Ponto de Pedros, oÍicio nol00/2022, oulorizondo
o odesõo, oÍicio noOT 412O22-GAB/PMO, solicitondo oceite o empreso A C DOS

SANTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, TECEbENdO

outorizoçõo, juntomente o suo proposto de preço e documentos de hobilitoçõo,
oficio no7S|2O22-GABIPMO, solicitondo oceite o empreso HARPIA COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ElRELl, outorizoçõo de oceite, proposto de preços e
documentos de hobililoçõo se fozem presentes.

O Gestor Municipol tomou conhecimento e outorizou o oberturo e

demois providencios do processo odministrotivo, ocoreu em oto continuo o
outuoçôo pelo comissõo de Licitoçõo.

Observo-se os documentoções que compõe o Pregõo Presenciol

l.l'004/202]- SRP, tois como: mopo de cotoções de preços, minuto do editol, do
crto de registro de preço e do controlo, porecer jurídico minuto de editol de
licitoçõo, oviso de odiomento. oto de registro de preço, oto de proposto, e oio
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de itens codostrodos, termo de odludicoçõo, termo
porecer de controle interno Prefeituro Municipol de Ponto

de
de

Forom submetidos os outos o oprecioçôo do Procurodorio JurÍdico
com o minulo do controto, recebendo porecer no02612022, emitido fovoróvel pelo
legolidode dos otos processuois.

Relotodo o bostonle.

FUNDAMENÍACÃO:

A conlrotoçÕo do referido obleto seró reolizodo otrovés do instituto do
odesÕo ó olo de registro de preços, comumente
denominodo "corono", onde órgÕos e entidodes do odministroÇÕo que nôo
poriicipom do licitoçõo, opós consultor o órgõo gerenciodor e o fornecedor,
L,mo vez demonstrodo o vontogem do odesÕo, podem celebror controios
volendo-se do oto de registro de preços de outro ente.

Cobe-nos, desde jó, destocor que os secretorios veriÍicondo o lolente
e imediotos demondos de consumo de moteriois essenciois poro o bom
ondomentos dos otividodes colidiono do odminístroÇôo público, poutou-se nos
condiçôes de ogilidode, vonlojosidode e economicidode, no odesõo o oto de
registro de preços do município de Ponto de Pedro/PA.

Aindo, é importonie solientor um dos principois requisitos e
formolidodes poro esse procedimento em reloçÕo oo quontitotivo móximo o ser

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

Esto UCl, opós onolisor de moneiro sucinto todos os otos
procedimentois deste processo, verificou-se que, oquisiçôo pretendido iem
fundomentoçÕo legol no que preceituo o lei, eis que tem observodo os dilomes
legois.

CONclu§Âq

PortonÍo, com essos consideroções, o UCI - Unidode de Controle
lnterno "Opino-se" pelo viobilidode do processo, prosseguindo-se no feito oté o
possível homologoçÕo, controtoçõo e publicoçõo no formo do lei.

É o porecer do Controle lnterno
Obidos-PA; 02 Morço de 2022.
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