
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCA.JUBA 

CONTROLE INTERNO 
Parecer Controle Interno nº: 2019\03.08.001 
Assunto: Processo Licitatório para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPl, 
Materiais e Ferramentas. 
Entidade Solicitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urhano e Meio Ambiente - 
SEDURB. 

1 - RELATÓRJO 

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

sobre o processo licitatório que trata da Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual- EPI, 

Materiais e Ferramentas, através da modalidade Pregão Presencial, tipo "menor preço por 

item", objetivando a contratação de empresa fornecedora dos produtos, tendo o contrato a duração 

de 12 (doze meses), conforme Termo de Referência juntado nos autos do processo administrativo, 

sendo lastreado o presente processo na lei 8.666\93. 

li - 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. deverú 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. 

No mérito, destacamos que o parecer tem por finalidade apreciar os termos constados nos autos 

do processo, assim como o contrato realizado com a empresa vencedora do certame, devendo ser 

analisados os parâmetros legais e financeiros. 

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

todos os seus termos. 

Além disso, notamos que os autos processuais estão instruídos com parecer prévio do assessor 

jurídico, assim como deste Controlador Interno, notamos ainda que as publicações foram 
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