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PARECER CONTROLE INTERNO 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

Procedimento Administrativo de Licitação Nº 9/2020-00046 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 

unidades móveis de saúde (veículo tipo passeio) para a 

USF do Taperuçu CNES 6574998 e para USF Nova Aliança 

CNES 2620979 proveniente de emenda parlamentar nº 

39330003, tendo em vista o transporte das equipes de 

saúde. 

 

Cuida-se de procedimento administrativo licitatório, cujo depende de 

parecer final desta Controladoria Interna. 

 

Passo à análise dos seguintes atos processuais: 

1. Verifico que o processo se encontra devidamente autuado e 

enumerado, com a descrição sucinta do objeto e a respectiva autorização da 

autoridade competente, bem como, o pedido acompanhado de descrição detalhada 

do objeto, o que atende o caput do art. 38 da Lei 8.666/1993; 

Art. 38.  “O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 

serão juntados oportunamente”: 

2. Consta em fls. 03, indicação da dotação orçamentária, na forma 

exigida pelo art. 55, V, da Lei 8.666/1993; 

Art. 55, V. “o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica 
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3. Consta em fls. 16, autorização de abertura de procedimento 

licitatório, devidamente assinada, bem como autuação às fls. 18. 

4. Consta em fls. 17, credenciamento e designação de equipe para o 

processo licitatório.  

5. Contas em fls. 19 a 72, minuta do Edital e anexos, devidamente 

aprovado pelo parecer jurídico constante em fls. 73 a 79, o que atende o parágrafo 

único do art. 38 da Lei 8.666/1993; 

6. Na forma do art. 21, I e § 2º, III da Lei 8.666/93 consta aviso de 

licitação, aviso de retificação. (fls. 133 a 135); 

Art. 21.  “Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, 

dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 

publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: “  

III – “quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 

anterior, ou leilão; “  

7. Ata de abertura do pregão eletrônico 9/2020-00063 SRP/PMSDC. 

As fls.  180 a 187.  

8. Original das propostas e documentos que os instruem constantes em 

fls. 181 a 185.  

9. Constam em fls. 137 a 179 credenciamento e habitação jurídica e 

financeira das empresas: AB SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI, P G 

AGUIAR VIEIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI, ALFA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, IPI MOBILIDADE 

CORPORATIVA LTDA, JK MATIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, 

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA. 

10. A sessão de habilitação e julgamento das propostas comerciais foi 

realizada na data de 03/06/2020, em que nada foi interposto ou 

questionado e o resultado encaminhado para os procedimentos finais (fls. 

185 a 187); 
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11. O TERMO DE ADJUCAÇÃO se encontra presente às fls. 188 e 191 a 

193. 

12. O valor ofertado pela empresa licitante atende aos paramentos de 

mercado. 

 

O processo licitatório encontra-se em consonância com legislação de 

regência, motivo pelo qual, manifesto-me pela legalidade do procedimento. 

São Domingos do Capim, PA, 29 de junho de 2020. 

 

Júlio Tadeu Gomes de Oliveira 

Controlador Interno 

Dec. 021/2019 

 

 


		2020-06-29T09:42:46-0300
	JULIO TADEU GOMES DE OLIVEIRA:10869166204




