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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-SCI 

 
PARECER DE REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

 

Parecer do Controle Interno nº 2020.04.01 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020 

Objeto: Contratação de empresas especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para 

atender as demandas da Prefeitura Municipal de Tracuateua e Secretarias Agregadas. 

 

REQUERENTE: PREGOEIRO – Vinicius Modesto da Silva 

Considerando as normas e procedimentos inerentes as atribuições constitucionais desta 

Controladoria Interna, conforme disposto nos artigos 30, 70 e 74 da Constituição Federal; artigo 

n º 76 de Lei nº 4.320/64, Resolução nº 7739/2005/TCM-PA., bem como o disposto na Lei 

Complementar nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal) e nos artigos 3º e 5º, Item VI, e 

artigo 11º § 1º e 2º da Lei nº 173/2005-PMT, emite o seguinte PARECER dos atos realizados 

pela CPL- Comissão de Licitação e Pregoeiro, sobre o Processo Licitatório PREGÃO 

PRESENCIAL Nº002/2020. 

Para exame e parecer desta Unidade de Controle Interno, a Comissão de Licitação 

remeteu o Processo Licitatório acima identificado, versando sobre licitação pública na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº002/2020, cujo objeto é a Contratação de empresas 

especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Prefeitura 

Municipal de Tracuateua e Secretarias Agregadas. 

A matéria é analisada conforme os preceitos da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8.666/93, 

artigo 24, inciso VI. 

Os autos do processo em análise foram paginados, sendo que a devida numeração das páginas 

serve para situar todos os documentos catalogados no processo. 

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

que se segue: 

a) O procedimento licitatório foi devidamente autuado; 

b) Houve requerimento e justificativa de necessidade da contratação; 

c) Há comprovação de dotação orçamentária, com folhas numeradas de forma incorreta, na 

sequencia do nº 145, 146 e, por conseguinte a 144; 

d) Termo de autorização NÃO esta assinada pelo senhor prefeito municipal, sr. Tamariz 

Cavalcante e Mello Filho; 
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e) Encontra-se fora da ordem de numeração e com  carimbo diferente o decreto nº290/2019 que 

designa como pregoeiro o sr Vinicius  Modesto da Silva.(fls 152) alterando o curso de 

numeração; 

d) Existe comissão permanente de licitação designada na forma da lei; 

e) Consta parecer jurídico nº18/2020, nas fls 233,  com inconsistência, onde se diz” Termo 

assinado pelo prefeito” nas fls 147, não há assinatura física e nem digital do gestor; 

f) Os documentos de habilitação foram apresentados; 

g) O processo é composto de 03(TRES) volumes; 

h) O Volume 01 do referido processo está com numeração de folhas alterada e os volumes 02 e 

03 NÃO estão devidamente numerados, em tempo, cabe observar o fiel cumprimento do art.38, 

caput e seus incisos, e art.40,§1º, da lei nº8666/93, relativos á regular autuação e constituição 

dos processos licitatórios, em especial quanto á numeração das folhas e aposição da rubrica 

imediatamente  após a juntada dos documentos da licitação ao processo; 

i) Há novo parecer jurídico  que explicita de forma considerável o processo; 

j) Por ultimo insisto que há inconstâncias relevantes e que precisam ser revistas e 

analisadas. 

CONCLUSÃO: 

O encaminhamento deste processo, Pregão Presencial nº002/2020, a esta 

Controladoria deu-se na forma via “protocolo” no dia 29.04.2020. 

De acordo com a exposição, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Tracuateua, 

após a verificação da legalidade que lhe compete, declara, que o processo de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº002/2020 se encontra REVESTIDO PARCIALMENTE das formalidades legais, 

nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas 

para a municipalidade. 

Ressaltando que a opinião supra não elimina nem respalda irregularidades não 

detectadas nos trabalhos desta controladoria, nem tão pouco isenta dos 

encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar. 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão 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. 

 

É o parecer, salvo melhor entendimento. 

Tracuateua/PA, 30 de abril de 2020. 

 

 

        David Fernando Duarte Braga  
                        Coordenador do Controle Interno-PMT 
                             Decreto nº258-PMT de 17.09.2019 
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