
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CONTROLE INTERNO 
Parecer Controle Interno nº: 2019\01.31.001. 
Assunto: Processo Licitatório para Aquisição de Equipamento de Trabalho, destinados ao 
Departamento de Vigilância em Saúde de Mocajuba. 
Entidade Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU. 

I - RELA TÓRIO 

O Controle Interno do Município de Mocajuba, foi novamente provocado a se manifestar do 

processo licitatório para Aquisição de Equipamento de Trabalho, destinados ao Departamento de 

Vigilância em Saúde de Mocajuba, através da modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por 

item, conforme termo de referência juntados nos autos, sendo lastreado o presente processo licitatório 

na Lei 8.666\93 e nos princípios basilares da administração pública. 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO 

Visando a orientação do Administrador Público, mencionamos que entendemos conveniente 

destacar que por força regimental a resposta à consulta, não constitui pré julgamento de fato ou caso 

concreto. 

Dessa forma, o cumprimento das atribuições estabelecidas no artigos 31 e 74 da Constituição 

Federal e no artigo 10 da Lei Municipal nº 3.336/2017, e demais normas que regulam as atribuições 

do Sistema de Controle Interno, referem-se ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos 

de gestão, cumpre-nos lembrar que a consulta, sempre que possível, deverá vir instruída com parecer 

do Órgão de Assistência Técnica ou Jurídica da autoridade consulente, conforme orientação do 

Tribunal de Contas do Estado, a fim de dar subsídios à manifestação desta Unidade de Controle. 

Nessa linha, destacamos que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da 

obrigatoriedade de licitação, consoante preceituado no art. 37, XXI, da Constituição da República de 

1988, sendo a desnecessidade de licitar a exceção, desde que especificada na legislação pertinente. 

Na mesma esteira, observamos que o presente processo tratou da aquisição de Equipamento de 

Trabalho, destinados ao Departamento de Vigilância em Saúde de Mocajuba, tendo como fase inicial 

interna definida como preparatória da licitação, a mesma disciplina legal das modalidades licitatórias 

dispostas na Lei de Licitações. 

Nesse sentido, frisamos que a cotação de preços e o edital, preenchem os requisitos legais em 

todos os seus termos. 

Endereço: Rua Siqueira Mendes, S/Nº, Bairro Centro, CEP 68.420-000, Mocajuba no

CNPJ nº 058.467-04/0001-0l. 
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