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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO AO PROCESSO 

LICITATÓRIO  

 

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Breu Branco 

– Pará, nomeado sob portaria 134/2021-GP, que analisou integralmente o Processo nº 

PE-CPL-003/2021 - CMBB, referente à modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo: 

MENOR PREÇO, tendo por objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual 

de empresa especializada  para o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 

higiene e limpeza e descartáveis, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 

Breu Branco – PA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações, 

quantidades estimadas e preços constantes no termo de referência, anexo I e I-A do edital, 

conforme informado nos autos do processo, em conformidade com o previsto no art. 74 

da Constituição Federal, que estabelece as finalidades do sistema de Controle Interno e 

demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao 

exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, visando assim orientar o 

Administrador Público. 

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, o Controle Interno da 

Câmara Municipal de Breu Branco – Pará, no uso de suas atribuições, passa a opinar. 

I. DA MODALIDADE ADOTADA: 

 

A metodologia adotada no processo licitatório foi a modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO - SRP, prevista nas Leis Federal nº. 10.520/2002, Decreto nº. 

3.555/2002, e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes e suas 

alterações. Seguindo orientações contantes no parecer Juridico, presente no 

processo licitatório. 

 

II. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL NA FASE INTERNA E 

EXTERNA: 

 

1. Observou-se a solicitação de abertura do processo licitatório pela Câmara 

Municipal, indicando o objeto, justificativa de conveniência e 

necessidades a serem atendidas (Memorando e Termo de Referência). 

 

2. Foram anexados ao processo licitatório: Abertura de Licitação Pública, 

orçamento prévio e estimativo, Autorização do Chefe do Executivo, 

Portaria de Nomeação da Equipe de Pregoeiro, Termo de Autuação e 

Minuta do Edital com todos os seus anexos.  
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3. A Comissão Permanente de Licitação elaborou minuta do edital 

considerando como modalidade Pregão Eletrônico, consoante o disposto 

pela Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, tipo e forma de 

julgamento menor preço por lote. 

 

4. A Assessoria Jurídica, ao proceder à análise legal no que tange à escolha 

da modalidade licitatória e ao aspecto jurídico e formal das Minutas, 

sugeriu através de Parecer o prosseguimento do feito, entendendo que os 

requisitos legais insculpidos no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 

foram preenchidos. 

 

5. Quanto aos preços estimados para a aquisição do objeto, verifica-se que 

foram realizadas e apresentadas cotações, as quais foram utilizadas para 

fins de composição da Planilha de Preço Médio, resultando no valor 

global estimado dos seguintes lotes: 

 

LOTE 01 – Produtos Básicos de Alimentação R$ 37.835,30 

LOTE 02 – Frutas, Verduras e Legumes R$ 14.187,30 

LOTE 03 – Polpa de Frutas R$ 13.297,50 

LOTE 04 – Frios  R$ 9.930.00 

LOTE 05 – Material de Consumo R$ 13.043,15 

LOTE 06 – Produtos de Higiene Pessoal R$ 8.243,30 

 

6. Assim sendo excluída a análise técnica do objeto, constatase que foram 

atendidas as exigências da Lei 8.666/93, estando o processo devidamente 

autuado e acompanhado das documentações necessárias. 

 

7. Como estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a 

convocação das empresas foi efetuada mediante publicação de aviso da 

licitação nos meios oficiais dando inicio ao processo no dia 21 de junho 

de 2021 ás 08:00h como tange a lei. 

 

8. Na sequência, deu-se início à fase competitiva e de negociação com o 

Pregoeiro via portal Compras Públicas, e posteriormente foram 

verificados os documentos da empresa que ofertou o menor preço, os quais 

foram submetidas à análise, julgamento e classificação. Dada análise dos 

valores da proposta vencedora, constatou-se que a empresa em questão 

(FENIX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP, 

CNPJ N° 01.814.070/0001-46) está em conformidade com o estimado 

para a presente contratação.  
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9. Em relação à documentação de habilitação (acostada aos autos do 

processo) verifica-se que a mesma cumpriu os ditames editalícios em 

todos os seus requisitos (habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica), 

assim dispostos no bojo processual. Os documentos apresentados tiveram 

sua autenticidade comprovada. 

 

III. DAS RECOMENDAÇÕES  E DEMAIS ANÁLISES: 

 

• Que sejam realizadas as Publicações no Quadro de Avisos da Unidade 

Gestora e na Imprensa Oficial da Homologação do Certame; 

• Que sejam realizadas as Publicações no Quadro de Avisos da Unidade 

Gestora e na Imprensa Oficial do Extrato de Contrato; 

• Que após a assinatura do Contrato seja anexado o Termo de Nomeação do 

respectivo Fiscal do Contrato. 

• No que diz respeito aos prazos de envio das informações ao Mural dos 

Jurisdicionados, devem ser observados os prazos estabelecidos no Artigo 

6º da Resolução nº 11.535-TCM/PA, de 01/06/2014, alterada pelas 

Resoluções Administrativas nº 43/2017 TCM/PA e nº 04/2018 – 

TCM/PA. 

• Que a execução das despesas regulamentadas por este certame somente 

sejam executadas após as devidas assinaturas dos Contratos e 

cumprimento das demais recomendações acima expostas. 

 

Em atenção às disposições contidas Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 

8.666/93, que rege as licitações e contratos administrativos, alertamos também no 

sentido de que todo processo decisório é de inteira responsabilidade dos 

representantes da Comissão de Licitação. Salientando que a responsabilidade 

pelos atos que sucedem à análise desta Controladoria fica a cargo da autoridade 

ordenadora de despesas. 

 

IV. DO PARECER: 

 

Em face ao exposto, com base nas regras insculpidas pela Lei n. º 8.666/93 e 

demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o Processo Licitatório 

Pregão Eletrônico – SRP  se encontra revestido de todas as formalidades legais, 

nas fases interna, habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto 

a gerar despesas para a municipalidade. 

 

mailto:camarabbranco2017@gmail.com


 
 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

 

Av. 1º de Maio, s/nº- CEP: 68488-000, CNPJ 34.626.432/0001-24 

e-mail: camarabbranco2017@gmail.com 

Salvo melhor juízo, o Controle Interno entende que o Processo Licitatório, 

supramencionado encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar 

sequência a realização e execução das referidas despesas e, por fim, DECLARA 

estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão sujeitas à comprovação 

por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e 

comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada. 

 

Breu Branco – PA, 28 de junho de 2021 

 

 

 

 

__________________________ 

Cesar Alves Lemos 

Controlador Interno 

PORT 134/2021-GP 
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