
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ 

CONTROLE INTERNO 
 

PARECER TÉCNICO CI/PMOP. 

REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 9/2020-00004. 

OBJETO: Contratação de Empresa Fornecedora de Materiais de limpeza e higiene, em 

atendimento as necessidades da Prefeitura de Oeiras do Pará, através das Secretarias e fundos 

Municipais vinculados. 

PROCEDÊNCIA: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará. 

INTERESSADO: Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais Vinculados 

 

O Processo em analise por esse controle é referente ao procedimento licitatório 

realizado na modalidade Pregão Presencial nº 9/2020-00004, objetivando Contratação de 

Empresa Fornecedora de Materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades da 

Prefeitura de Oeiras do Pará, através das Secretarias e fundos Municipais vinculados. 

 O administrador pode fazer a Contratação, desde que movido pelo interesse público, 

fazer uso da discricionariedade que lhe foi conferida pela lei 8.666/93. A Constituição Federal 

estabelece as aquisições, contratações e alienação realizadas pela Administração Pública deve 

ser objeto de processo administrativo licitatório com objetivo de garantir a isonomia e 

participação de todos os interessados em prover as necessidades dos órgãos Públicos, com a 

proposta mais vantajosa ao erário. É o relatório. 

 DO CONTROLE INTERNO  

Os Artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno na 

administração pública municipal, surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o 

cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos 

de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e 

desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, a 

economicidade e a rapidez na prestação do serviço público. O controle interno é fundamental 

para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os 

mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo 

benefícios à população. 

 

 DA ANÁLISE DO PROCESSO 

A matéria é analisada conforme os preceitos da Lei nº 10.520/02 que dispões sobre 

modalidade de licitação denominada pregão, bem como a Lei nº 8.666/93, cuja aplicação é 

subsidiária nesta modalidade de licitação. 

O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo licitatório 

demonstrou o que segue:  

1- Consta nos autos as solicitação que motivaram e geraram a despesa com seu devido termo 

de referência;  

2- Autorização do Excelentíssimo Prefeito para abertura do processo;  

3- Pesquisa de Preço entre 03 (três) empresas, devidamente identificada, com o nome, assinada. 

Consta também o mapa comparativo estimando a média; 

4- Consta termo de Autuação de processo Administrativo bem como portaria que dispõe sobre 

a nomeação dos membros da comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará;  
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5- Consta nos autos minuta de edital com respectivos anexos, assim como justificativa para 

realização do processo;  

6- Consta Parecer Técnico da Assessoria Jurídico; 

7- O edital está devidamente publicado; 

8- Apresentaram-se para credenciamento as empresas: J.DO S. F. SOARES FILHO 

COMERCIO e REPRESENTAÇÃO EPP, A.R DA C. BARRA EIRELI, M.R.DA COSTA 

AZEVEDO-ME,C. A. MAIA PEIXOTO-ME, BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS-

EIRELI, NILCE COMERCIAL, E.S.CAMBRAIA EIRELI-EPP; 

09- Consta no processo documentos das empresas referente ao credenciamento e habilitação 

jurídica; 

10- A ata relata todas as ocorrências do certame e estão assinadas pela pregoeira, membros e 

participantes do certame;  

11- Consta nos autos o relatório da sessão feita pela pregoeira e o relatório da amostra dos 

produtos pelo Departamento de Alimentação Escolar; 

12- Existe proposta de preços consolidadas das empresas vencedores do certame; 

13- Consta termo de Adjudicação do Pregão presencial e o despacho de análise e parecer; 

14- Consta nos autos Parecer Técnico Jurídico Conclusivo; 

15- Solicitação de Parecer Controle Interno; 

16- Parecer emitido pela Controle Interno da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará.  

 

CONCLUSÃO: 

O exame dos atos realizados nas fases internas e externas do processo licitatório 

demonstrou que foram cumpridas todas as determinações vigentes, ainda considerando a 

legalidade através do parecer técnico jurídico conclusivo n° 051/2020/PMOP/AAAA, esta 

Coordenadoria de Controle Interno opino pela regularidade do referido processo estando apto 

a gerar despesas a prefeitura, secretaria e fundos municipais vinculados do município de Oeiras 

do Pará com as empresas vencedoras. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Oeiras do Pará, 04 de Junho de 2020.   

 

 

  

ESDRAS LOPES RODRIGUES 

Controlador Interno do Município de Oeiras do Pará 

Portaria nº.005/2020    
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