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PARECER DE REGUTARIDADE DO CONTROTE INTERNO

"DISPÕÊ SOBRE ADESÃO A ATA DE REGISÍRO DE PREÇO

N.009/2022lPMO "

RELATóRIO:

Discorre os outos do processo liciiotório que tem como objeto o
Adesôo o Ato de Regislro de Preços no OO9l2022lPMO, oriundo do oto de Registro

de PreÇo, Pregôo Eletrônico SRP noOl3/2021, cujo objeto e o odesÕo o oto de
registro de preço n'O09l2022lPMO, oriundo do PregÕo Eleirônico n"013/2021ISRP-

SEMGA, gerenciodo pelo Prefeituro Municipol de Mojui dos Compos/PA,
objetivondo o registro de preço poro futuro controtoçÕo de empreso poro
presioçõo de serviço de locoçõo de polco, som, iluminoçÔo, orquiboncodo,
poinel de led, estruturo metólicos, comorotes, grupos gerodor, bonheiros químicos.

shows pirotécnico, seguronço desormodo e Írio elélrico, poro otender os

demondos do SecreÍorio Municipol de Culturo e Turismo no MunicÍpio de Obidos-

PA.

O processo ocorre por solicítoçõo do secretório do posto, otrovés do

oficio no 32812O22/SEMCULT/PMO poro o controtoçÕo, com os seguintes

composições: plonilho de quontitotivos, ideniificoçõo do projeto, justificotivo poro

o controtoçÕo, Oficio no 424/2022|GAB/PMO reÍerenÍe oo todos os iiens contidos

no oto de odesôo objelivondo o quontitotivo de oté 50% do que foro registrodo

conforme plonilho em onexo, Oficio no 179 /2022|SEMSA em resposto oo pedido
poro odesôo outorizo o odesôo o respectivo e suprocitodo oto, conforme rege o

legisloçõo decreto federol no9.488/18, Oficio no 007 |2O23ISEMGA de

conhecimento do empreso solicitodo sobre o oquisiçÔo que viso o odesôo no

restonte do soldo, referente o oto de registro de preço, documento do empreso T I

COMERCIO E SERVIÇOS DE MlDlA, outorizondo o compro do obieto dos itens em

onexo, porto rio n"OI3/2O22/SEMCULT de designoçôo de fiscois de controto,

decloroçõo de disponibilidode orçomentorio, iermo

C,

de referêncio, mopo

Sro. Potrício Moro Modo TourÕo, responsóvel pelo Controle Interno do
Município de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto n" 613/2021 , decloro, poro
os devidos fins,.iunto oo Tribunol de Conios dos Municípios do Esiodo do Poró, nos

termos do §l', do orl. tl, do RESOIUÇÃO No. 11.535/TCM, de 0l de julho de 2014,
que onolisou o Processo Administrotivo No 7 57-A/2O22/PMO, proveniente do
Processo Licitotório - Adesõo o Ato de Registro de Preços n' 009120221PMO,

conÍorme oboixo melhor se especifico:
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comporotivo, solicitoÇôo de pesquiso de preço de mercodo, cotoÇõo de preço,
oficio n'054/2O22|GAB|PMM de monifestoçõo de conirotoÇôo dos itens do
odesôo suprocitodo, consultondo o empreso quonÍo ô possibilidode pleileodo e
conÍigurondo oceite o odesôo. Cobe mencionor que o empreso opresento
proposto de preço, com juntodo de todo o documentoçôo conslilutivo e de
reguloridode fiscol.

No onólise em questõo, estôo presenies nos ouios os documentos que
integrom o processo licitotorio do município de Mojui dos Compos/SEMGA tois
como: justificotivo poro controtoçõo, termo de reÍerêncio, pesquiso de preço,
porecer jurídico, publicoçõo, editol e seus onexos do Pregõo Eletrônico
n'013/2021ISEMGA, oto Íinol, termo de odjudicoçÕo, termo de homologoçôo,
minulo oto de registro de preço n"Ol3l2O21 lO13 e publicoções, conlroto
odministrotivo n"0O7 I2021 ISEMGA, controto n O0ô/2022lPMOlSEMCULT.

O Gestor Municipol, obteve conhecimento e outorizou o oberturo e
Cemois providencios do processo odministrotivo em 1611212022, seguido em oto
conlinuo o outuoçôo pelo presidente do CPL.

Forom submetidos os outos o oprecioçôo do Procurodorio Jurídico
com o minulo do controto do Prefeituro Municipol de Obidos-PA, emiiindo-se
porecer n'535/2022, fovoróvel pelo legolidode dos otos processuois.

Relolondo o bostonie.

FUNDAAAENTACÃO:

A controtoçÕo do referido objeto seró reolizodo otrovés do insiitulo do
odesôo ó oio de registro de preÇos, comum
rnente denominodo "corono", onde órgõos e entidodes do odministroÇôo que
nôo porticipom do licitoçÕo, opós consultor o órgõo gerenciodor e o fornecedor,
umo vez demonsirodo o vontogem do odesõo, podem celebror controtos
volendo-se do oto de registro de preços de outro ente.

A controtoçõo de bens ou serviços por meio do sistemo do registro de
preço encontro omporo lêgol no ort. I5 do Lei no 8.óóó, estó de 2l de junho de
1993, o quol dispõe:

Art.l5. As compros, sempre que possível, deverõo:

ll - Ser processodos otrovés de sistemo de regislro de preços;

§ 1" O registro de preços seró precedido de omplo pesquiso de mercodo
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§ 2' Os preços registrodos serÕo publicodos lrimestrolmenie poro orientoçÕo
do odministroçõo, no impresso oficiol.

§ 3o O sistemo de registro de preços seró regulomentodo por decreto,
otendidos os peculioridodes regionois, observodos os seguintes condições:

Referido ortigo foi regulomentodo pelo Decreto no 7.892, de 2013. Em seu
ortigo 22, o regulomenfo prevê o possibilidode de órgõos ou entidodes do
odministroçôo que nôo lenhom porticipodo do certome licitotorio uiilizorem-se de
Ato de Registro de PreÇo eloborodo por órgõo do AdminisiroçÕo Público Federol.
Íol modolidode é denominodo Adesôo o Alo de Registro de Preços tombém
conhecido por "corono".

O dispositivo mencionodo preceituo, "in verbis";

Art.22. Desde que devidomente justificodo o vontogem, o olo de registro
de preços, duronte suo vigêncio, poderó ser uÍilizodo por quolquer órgôo ou
entidode do odministroçõo público federol que nôo ienho poriicipodo do
cerlome licitotorio, medionte onuêncio do orgõo gerenciodor.

§ 1" Os órgÕos e entidodes que nôo porticiporom do registro de preços,
quondo desejorem fozer uso do oto de registro de preços, deverÕo consultor o
órgÕo gerenciodor do olo poro moniÍestoçõo sobre o possibilidode de odesÕo.

§ 2o Coberó oo fornecedor beneÍiciório do oto de registro de preços.
observodos os condições nelo estobelecidos, oplor pelo oceitoçôo ou nôo do
fornecimento decorrente de odesôo, desde que nÕo prejudique os obrigoÇôes
presentes e futuros decorrentes do oto, ossumidos com o órgõo gerenciodor e
orgôos porticipontes. (grifo nosso)

Cobe-nos, desde jó, destocor que o secreÍorio verificondo o necessidodes
de prestoçõo de serviços eventuois e porcelodos de locoçÕo de MÍdio LTDA,

pouiou-se nos condições de ogilidode, vonlojosidode e economicidode, no
odesõo o oto de regisiro de preços do município de Obidos.

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

coNcLUsÃo:

Em conformidode, o reolizoçõo do onólise, o Unidode de Controle
lnÍerno "Opino-se" o conirotoçõo, prosseguindo-se no feito oté o possível

homologoçôo, controtoÇôo e publicoçõo no formo do lei.
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É o porecer do Controle lnterno

Obidos-PA; 22 de Dezembro de 2022.
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Pohício lúoto Modo Toutõo
Coordenodoro Controle lnterno

Decreto n"6l i/2021
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